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O morální autoritě trpících dětí mluvil papež k personálu pediatrické
nemocnice
16.11.2019
Vatikán. Papež František přijal dnes zdravotníky, personál i pacienty římské pediatrické nemocnice „Bambino
Gesu“ u příležitosti 150. výročí založení tohoto zdravotnického zařízení, které patří Svatému stolci. Nemocnice
vznikla roku 1869 díky velkodušnému daru rodiny Salviati, zastoupené také na dnešní audienci, jak zmínil papež
v úvodu svojí promluvy.
„Vévodkyně Maria Grazia Salviati nám ve svém vystoupení představila zrod této nemocnice jako intuici a dar.
Intuici Arabelly Salviati, ženy a matky s obrovskou inteligencí, kulturou a vírou, žijící v epoše sociálního
katolicismu. A dar velkodušné rodiny, která prokazuje mimořádnou vnímavost ve vztahu k dětem celého světa.
Tento počáteční zárodek přesáhnul hranice města Řím, díky donaci papeže, jehož pastorační péče dosahuje všude
tam, kde je církev. Pediatrická nemocnice se tak stala pokladem nejenom římské, ale také italské i mezinárodní
pospolitosti.“
Vznikla tak velká a průkopnická instituce, která je neustále zaměřena k budoucnosti, jak odráží také motto vašeho
výročí: „Budoucnost je historie dětí“ - pokračoval Petrův nástupce.
„Nejopravdovější identitou nemocnice Bambino Gesu je morální autorita nemocných a trpících dětí. Toto vědomí ať
je hybnou silou vaší společné a svorné práce při překonávání překážek a rozdílů. Morální autorita dětí ať neustále
přivádí k věrnosti původnímu poslání této nemocnice a je rozlišovacím kritériem vašich budoucích rozhodnutí.“
Svědectví jedné z ošetřovatelek, která spolu s dalšími působila v Sýrii, ukázalo během dnešní audience další
důležitý aspekt humanitární činnosti nemocnice, která má svoji vlastní pobočku také ve Středoafrické republice a
v Římě přijímá malé pacienty z celého světa. „Ruce vás lékařů a lékařek, chirurgů a ošetřovatelek jsou nástrojem
Božího požehnání. Vaše schopnost léčit je darem pro vás a pro ty, kteří jsou svěřeni do vaší péče.“
„Pokračujte dál cestou evangelia v poslušnosti k morální autoritě trpících dětí. Jsem vám vděčný obzvláště za to, že
pomáháte maličkým vnímat laskavou a útěšnou Ježíšovu přítomnost. Pamatujme na Jeho slova: »Cokoli jste udělali
pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali« (Mt 25,40). Celé pediatrické komunitě
Bambino Gesu uděluji apoštolské požehnání, a prosím vás, nezapomeňte se za mne modlit.“
Zakončil papež František svoji promluvu.
Milan Glaser
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