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  Biskup Henryk Hoser będzie nadal do nas przemawiał  

Ogromnie cieszę się, że książkę z wyborem wypowiedzi bpa Henryka Hosera SAC do pracowników 

służby zdrowia pt. „Koledzy lekarze”, opublikowało Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Założyciel tego 

zgromadzenia ks. Ignacy Kłopotowski mawiał, że: „książka jest chlebem dla duszy”. A ta publikacja, 

zatytułowana koleżeńskim zawołaniem Biskupa Praskiego do lekarzy, utrwala ważne i niepublikowane wcześniej 

wypowiedzi Księdza Arcybiskupa, które niewątpliwie są chlebem dla duszy.  

Gdy ponad rok temu, 19.08.2021 r. po Mszy Świętej Pogrzebowej za ks. bpa Henryka Hosera w 

medycznym gronie lekarzy Środowiska Medycznego Świętej Rodziny i Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy 

Polskich staliśmy przed Katedrą Praską i ze wzruszeniem wspominaliśmy spotkania z Arcybiskupem, 

zapragnęłam zebrać i zapisać wypowiedziane do nas słowa kapłańskiego nauczania Biskupa - Lekarza, aby nas 

karmiły nadal. Z potrzeby serca od kilku lat spontanicznie nagrywałam podczas konferencji, homilii i spotkań 

opłatkowych słowa Abp Henryka Hosera, który jak ojciec troszczył się o nasz nieustanny rozwój duchowy, 

osobowy i profesjonalny - zawodowy na licznych spotkaniach Duszpasterstwa Służby Zdrowia organizowanych 

w katedrze Praskiej od 2011 roku. Jak napisałam na początku książki- chciał abyśmy byli ludźmi wysokiego 

formatu.  

Zdanie, które wybrałam na motto książki, która może być zeszytem formacji duchowej osób pracujących 

by ulżyć cierpieniom swoich pacjentów, zaczerpnęłam z homilii Mszy Świętej 16.10.2014r. która zgromadziła 

środowisko medyczne z okazji dorocznego wspomnienia patrona lekarzy św. Łukasza.  Arcybiskup podkreślił w 

niej, że nasze powołanie jest drogą do świętości: Propozycja świętości nas dotyczy – nie jest fakultatywna, jest 

swego rodzaju imperatywem, który Bóg nam zleca. Nie jako niewolnikom, ale jako tym, którzy za Nim idą, bo 

wiedzą, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem. 

Zebrane w książce konferencje i homilie pokazują jak wysoką poprzeczkę stawiał medykom Biskup -

lekarz. Bardzo pragnął abyśmy byli wierni zasadom, które medycyna wypracowała przez tysiąclecia. Książka 

obok słów Arcybiskupa prezentuje też tekst przemówienia Papieża Franciszka, do uczestników konferencji 

Międzynarodowej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Medycznych, wygłoszony podczas audiencji w 

Watykanie 20.09.2013 r. Biskup, który na zaproszenie prof. Bogdana Chazana uczestniczył w tej konferencji, 

zadbał, aby słowa Papieża otrzymali wszyscy lekarze. To jedyny wydrukowany tekst, który otrzymaliśmy w 

prezencie od Arcybiskupa, spośród wielu innych, których lekturę przez wiele lat nam polecał. To bardzo mocny 

tekst pro life. Biskup użył autorytetu Papieża by jego słowami; obudzić sumienia pracowników służby zdrowia i 

przypomnieć nam, że ostatecznym celem lekarza jest zawsze obrona i promocja życia, i że jesteśmy świadkami 

i rzecznikami „kultury życia”. List kończy się stwierdzeniem, że: Dziś trzeba odwagi, aby głosić Ewangelię 

życia! 

Książka zawiera także życzenia ks. Hosera dla medyków na Boże Narodzenie, składane podczas spotkań 

opłatkowych. W tych z 2013 roku, uznając „królewskość naszego lekarskiego powołania”, Arcybiskup 

przypominał, że: jesteśmy sługami życia. Musimy przeciwdziałać schizofrenii, rozdziałowi ciała i ducha”. 

Wielokrotnie później mówił o tym na różne sposoby. 
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Opublikowane zostały także słowa z rekolekcji wielkopostnych pt. „Duchowe recepty dla medyków” z 

6.04.2014 r., w których Biskup mówił o modlitwie. Żartował, że dziś będzie na „em”, że chodzi o coś bardzo 

istotnego w naszym życiu, mianowicie o modlitwę. Biskup określił ją jako moment uprzywilejowany, gdy stajemy 

twarzą w twarz niejako wobec Niego, i powinien być jednym z najważniejszych, najdroższych momentów 

każdego naszego dnia. Zachęcał nas zapewniając, że modlitwa poprawia nam pamięć i mimo trudności modlitwa 

jest wzajemnym poszukiwaniem się.  Bóg ciągle szuka człowieka. Tak samo i my powinniśmy Jego szukać. Nie 

znajdziemy Go, jeśli Go nie szukamy. Zachęcał, że z Panem Bogiem można dyskutować, z Panem Bogiem 

można się wykłócać. Chciał abyśmy jako lekarze byli w bliskiej relacji z Bogiem Lekarzem. Pamiętam obiecującą 

zachętę, w której uznał, że modlitwa to fascynująca przygoda, jakiej nie znają ci, którzy się nie modlą. Biskup 

zapraszał wszystkich do tej niebywałej wręcz przygody życia, jaką jest przebywanie z Bogiem na modlitwie. 

Udzielał też konkretnej wskazówki jak kierownik duchowy, że modlitwa musi mieć pożywienie. Najlepszym 

pożywieniem modlitwy są słowa Pisma Świętego. Nazywał też modlitwę za zmarłych „liturgią operacyjną”. Z 

troską informował, że warto wiedzieć i nastawić się, że modlitwa jest związana z wysiłkiem. My tego wysiłku 

unikamy.  

Książka cytuje wypowiedzi Arcybiskupa dotyczące kryzysu współczesnej medycyny. W przemówieniu 

na spotkaniu opłatkowym środowiska medycznego w podziemiach katedry Praskiej 17.12.2015 r.  bp Hoser 

przyczynę kryzysu określił jako brak stałych odniesień do wartości po prostu ludzkich, oraz przyjęcie złych 

norm, że wszystko, co technologicznie jest możliwe, jest do zastosowania w stosunku do człowieka. Stale 

wskazywał nam na Boga, że to Jezus był znakomitym lekarzem. Zachęcał też do obecności przy łóżku chorego, 

że musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić centralne miejsce choremu. Dodał też, że także osobie leczącego.  

Najgłębsze słowa życzeń na Boże Narodzenie jakie usłyszeliśmy od ks. Biskupa, to wypowiedzieć z 

15.12.2016 r. o konsekracji i leczeniu, są one zacytowane są na okładce z tyłu książki: To jest bowiem Ciało 

moje, które za was będzie wydane. To Jezus mówi o sobie. I ten fragment konsekracji mówi o nas. Bo my innych 

leczymy, innych stawiamy na nogi, innym przywracamy nadzieję na życie, na radość, na pełnię, na przyszłość, 

ofiarą z siebie samych. Jesteśmy zawodem, który wymaga tej ofiary. To nie jest tylko zewnętrzna działalność. 

My płacimy sobą samym.  Temat poświęcenia, oddawania życia za chorych jak Chrystus powracał i rok później 

18.X.2017 r. we wspomnienie św. Łukasza usłyszeliśmy, że: Wierność kosztuje. To jest wierność krzyża, którą 

musimy przyjąć za swoją. Bez niej nie będziemy nigdy zdolni stanąć na wysokości zadania, [wypełnić] 

powołania i posłannictwa, które na nas ciążą.  W homilii podczas Mszy Świętej tego dnia, biskup opisując trudy 

życia św. Pawła i św. Łukasza powiedział, że: My, którzy tak często narzekamy na różne niedogodności życiowe, 

jesteśmy o lata świetlne oddaleni od tego typu działania, tak radykalnego i tak wymagającego, jak to było 

przykładem Świętych Pawła i Łukasza. Powinno nas to uczyć pokory, gdy ponosimy skutki naszej wierności. 

Zachęcał byśmy bliżej poznali, św. Łukasza, profesjonalistę zawodu i ofiarnego lekarza, który odznaczał się 

wiernością; Jest on patronem bardzo kwalifikowanym i warto mu się przyjrzeć bliżej, najpierw, żeby wiedzieć, 

jak był człowiekiem utalentowanym, ale później dostrzec również wymiar jego służby. 

Podczas homilii w Akademiku Praskim w Niedziele objawienia Pańskiego 2020 r. mówił, że żyjemy w 

czasach transhumanizmu. Przypominał, że My jesteśmy ochrzczeni i pytał na co cierpimy bardzo często? Na to, 

że jesteśmy chrześcijanami bezobjawowymi. Znamy pojęcie choroby bezobjawowej, bez objawów klinicznych. 

Uświadamiał nam, że tak jak pacjent uważa, że jest zdrowy, a tymczasem on jest chory albo już bardzo chory. I 

my jesteśmy dzisiaj chrześcijanami bezobjawowymi. 

Książka odsłania także refleksję Biskupa Hosera o tym, że deontologia lekarska i medyczna, jaka dzisiaj 

panuje, (…)  odchodzi od deontologii Hipokratesa.  Ale nie chce byśmy się zatrzymywali na Hipokratesie, bo 

był lekarzem pogańskim. Podkreślał, że trzeba zobaczyć, że jest jeszcze jeden Lekarz – Boski, który przyszedł 
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leczyć nas ze wszystkich chorób. Wtedy będziemy widzieć nie chorobę, ale człowieka chorego. I to będzie wielki 

postęp. 

Książka przytacza również przykłady życia lekarzy, na których wskazywał Arcybiskup. W homilii na 

Mszy pogrzebowej z 2014 r. Biskup opowiedział o życiu dr Wandy Błeńskiej, „matki trędowatych” ofiarnie 

pracującej 43 lata w Ugandzie. Mówiąc o towarzyszeniu choremu pokazał nam przykład dr Edmunda Wojtyły, 

brata św. Jana Pawła II, który towarzyszył pacjentce chorej na zakaźną toksyczną postać szkarlatyny - do końca, 

co przypłacił życiem. W maju 2014 roku na dorocznym spotkaniu środowisk medycznych Warszawy na Zaciszu 

Arcybiskup podkreślał, że w naszym środowisku powinniśmy utrzymywać ten etos, w którym był wychowany 

brat Ojca Świętego Edmund – lekarz, który czerpał z najlepszych tradycji zawodu. Wskazywał także na żywego 

świadka obrony życia dr Wandę Półtawską, porównując ją do wiernego Hioba. Dawał przykład dr Władysława 

Biegańskiego, który twierdził, że nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem i głosił złotą 

zasadę, by wymagać mało od świata, a dużo od siebie. W homilii podczas Mszy pogrzebowej dr Agnieszki Pisuli 

4.04.2018 r. Biskup ukazał matkę -lekarkę, która mimo własnej choroby nowotworowej pozwoliła się narodzić 

swojemu czwartemu dziecku.  Dla wielu z nas i dla mnie najmocniejszy przykład życia lekarza chrześcijańskiego 

zawiera opublikowana w książce homilia z Mszy św. 2.07. 2020 r., którą Arcybiskup odprawił w Auli Kurialnej 

w intencji zmarłego 23.06.2020 r. prof. Roberta Walley’a, angielskiego ginekologa pro life, który stracił prace za 

odmowę aborcji i przeniósł się z rodziną do Kanady. Mówił o nim, że: Tacy ludzie jak on mają w sobie światło 

Gwiazdy Betlejemskiej: są wskazaniem, pokazują drogę. Profesor czerpał całą swą siłę duchową właśnie z 

inspiracji chrześcijańskiej, z Ewangelii, Ewangelii życia. 

Ta mała publikacja wydana z myślą o lekarzach, pielęgniarkach i innych pracownikach służby zdrowia 

nie jest i nie powinna być adresowana tylko do medyków, ze względu na głęboko duchową treść.  Ks. Zenon 

Hanas SAC Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Prezes Fundacji Arcybiskupa 

Henryka Hosera „Familiaris Laetitia”, we wstępie do książki wyjaśnia bogactwo tego przekazu: Zawód lekarza 

to nie jest zwyczajna profesja, lecz powołanie. (…) Ksiądz abp Henryk Hoser zabiegał o wielowymiarowe 

rozumienie ludzkiego zdrowia, do którego należy nie tylko zdrowie fizyczne, ale też duchowe.  

Biskup Hoser w opublikowanych wypowiedziach ukazuje nam przykład życia świętych, doktor kościoła 

św. Teresę od Jezusa, z jej dziecięcą ufnością i św. Faustynę mistrzynię duchowości miłosierdzia, oraz św. Jana 

Kantego, jako przykład, że wiedza medyczna to nie wszystko, że potrzebne nam jest całościowe integralne 

spojrzenie na człowieka, pokora i pogoda ducha w znoszeniu przeciwności.  Chociaż przewyższał wszystkich 

swoją wiedzą, miał się jednak za nic i nigdy nie wywyższał się ponad innych.  

Ks. bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski, Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa 

Służby Zdrowia przy KEP, w słowie wstępnym do książki napisał, że: choć publikowane dzisiaj teksty jako 

pierwszych słuchaczy miały medyków, ich lektura z pewnością posłuży każdemu, kto pragnie pogłębić swoją 

osobistą formację – tak kapłanom, jak i świeckim. 

Jako autorka opracowania z całego serca zachęcam czytelników do lektury książki Koledzy Lekarze, do 

refleksji nad wypowiedziami ks. Henryka Hosera, pallotyna, biskupa, misjonarza i lekarza. Sama zamierzam do 

niej często zaglądać, ponieważ doświadczyłam już wielkiej radości słuchając słów abpa Hosera z nagrań, a 

rozważając i zapisując je odkryłam, ilu ważnych zdań nie pamiętam, mimo że słuchałam ich z otwartym sercem 

na żywo, podczas spotkań. Powtórne słuchanie jest owocne - przypomniałam sobie słowa, które poruszyły mnie 

wewnętrznie i zachęciły do radosnej pracy dla chorych w Obecności Najlepszego Lekarza.    

Warszawa, 3.XI.2022  

Dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii 

Prezes Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich   


