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Prakseda Marzena Rak s. Michaela

Hospiso direktorė

Vida Klezienė

Vidaus ligų gydytoja

Elżbieta Mertin

šeimos gydytoja

Kristina Slidevska

onkologė radioterapeutė

Tarutė Budrevičiūtė

vidaus ligų gydytoja

Ignotas Malikėnas

gydytojas

Ronaldas Lukaševičius

gydytojas anesteziologas - reanimatologas

Jolanta Masian

psichologė

Natalija Valerina

socialinė darbuotoja

Miroslava Pojmanska

kineziterapeutė

Ilona Klanauskaitė

Vyr. slaugos administratorė

Aksana Sreda

Slaugytoja

Anna Romejko

Slaugytoja

Anna Kowalewska

Slaugytoja

Irena Leontjeva

Slaugytoja

Jelena Makarskaja

Slaugytoja

Jelena Parangovskaja

Slaugytoja

Leokadija Pakulo

Slaugytoja

Natalija Armonavičienė

Slaugytoja

Natalija Tašlanova

Slaugytoja

Nina Sergejewa

Slaugytoja

Tatjana Staniulenė

Slaugytoja

Zofija Sviantickaja

Slaugytoja

Žana Kontratovič

Slaugytoja

Farida Krynickienė

Slaugytoja

Nadiežda Kračienė

Slaugytoja

Sabina Špakova

Slaugytojos padėjėja

Teresa Jermalavičienė

Slaugytojos padėjėja

Veronika Špakovska

Slaugytojos padėjėja

Jadwiga Aleksandrowa

Slaugytojos padėjėja

Irina Bartkevič

Slaugytojos padėjėja

Jadvyga Antanavičienė

buhalterė

Aneta Gurnevič

sekretorė

Aušra Taločkaitė

projektų kordinatorė

Zoja Toliaronok

virėja

Lucyja Jankelevič

virtuvės darbuotoja

s. Małgorzata Karzatka

virtuvės darbuotoja

Andžej Michailovski

vairuotojas

Marian Avgul

vairuotojas

Tadeuš Aškelovič

vairuotojas

SAVANORYSTĖ
Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas turi 100 savanorių.
Mūsų savanoriai buvo labai aktyvūs organizuojant Kampanijos „Vilties laukai
2014/2015“ finalą. Savo pagalbą parėmė organizuojant rudeninę Kampaniją „Vilties
laukai 2015/2016“.
Per ataskaitinius metus įvyko 4 savanorių susitikimai, kurių metu jie galėjo
pasidalinti patirtimi, pasikalbėti apie rūpinimąsi sergančiais, susipažinti ir kartu
praleisti laiką.

Savanorių kordinatorė
Aušra Taločkaitė
Aktyviausi savanoriai:
 Justina Glembocka;
 Viktorija Gribova;
 Dorota Michailovska;
 Gražina Radzevič;
 Aurelija Šukelytė;
 Kun. Andžej Bogdzevič;
 Kun. Jaroslav Spiridovič;
 Tėvas Tichon Fokin.
Mokyklų savanoriai:
2015 metais Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui padėjo šių mokyklų ir darželių
mokiniai:
 Egliškių Šv. Jono Bosko gimnazija;
 Riešės Šv. Sesers Faustinos pagrindinė mokykla;
 Vilniaus Jono Pauliaus II-ojo gimnazja;
 Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazja
 Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vid. mokykla;
 Vilniaus Saulėtekio vidurinė mokykla;
 Vilniaus Simono Daukanto pagrindinė mokykla;
 Technologijų, Žemės ūkio ir Verslo mokykla Vaidotuose;
 Darželio „Šypsena” vaikai.

AUKOTOJAI - FIRMOS, INSTITUCIJOS, FONDAI
Visoms žemiau išvardintoms firmoms, institucijoms ir fondams –
NOŠIRDŽIAI DĖKOJAME!
Firma Albektus
Firma Darpolis
Firma Kronšteinų ratukų centras
Firma Luktarna
Firma Rinvest
Firma Rovasta
Firma Torvela
Firma Olkusjana
Łączpol Sp.z o.o.
Wydawnictwo Podatkowe Gofin, Sp.z o.o.
Privatūs aukotojai
Parapijos Vilniuje ir Vilniaus krašte
Parapijos iš Lenkijos
Caritas Elbląg
Labdaros Pokylis New Yersey, JAV, Ponia Małgorzata Ziarnik
Barbara i Janusz Pieczuro, JAV – prezentacijos ir rinkliavos
Hospiso Fondas Gdanske
Hospiso Fondas Vroclave
Lenkių moterų sąjunga Didžiojoje Britanijoje, Pirmininkė Helena Miziniak
VšĮ AD Bonum
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybė
2% GMP
Teritorinė Ligonių Kasa
Gailestingumo Angelų Fondas
Fondas Aš myliu Vilnių
Lietuvių Katalikų religinė šalpa
Fondas Pomoc Polakom na Wschodzie
Fondas Help us dry the Tears, Val Conlon
Fondas ks. Stefana Niedzielaka
Fondas Rumak

Pagalba Bažnyčiai Rytuose prie Lenkijos Vyskupų Konferencijos Sekretoriato

PACIENTAI
Per 2015 metus Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas turėjo 244 Pacientus.
Hospiso Stacionare 176 asmenys ir Namų Hospise 68 asmeys.
Vidutinė vieno Paciento gulįjimo trukmė – 12 dienų.





Labiausiai paplitusios vėžio rūšys:
Virškinamasis traktas – 35 atvejai;
Kvėpavimo takai – 21 atvejis;
Vyriški lyties organai -13 atvejų;
Kita.

ĮVYKIAI
Sausis
Vėl nauji mūsų tarnystės sergantiems ir mirštantiems metai, kurie atnešė naujas užduotis ir
iššūkius.
Sausio 4 dieną Lenkų Kultūros namuose įvyko ypatingas Šventinis „Vilties Koncertas“, kurį
surengė grupės „Stella spei“ vadovai. Šį ypatingą sekmadienio vakarą mūsų Hospisas patyrė
šilumos, didybės ir žmonių širdžių gerumo. Nepaisant orų Lenkų Kultūros Namų salė buvo
užpildyta. Išskirtiniu vienybės ženklu buvo mūsų hospiso pacientų dovaną. Šie žmonės Koncerto
dieną aukojo savo skausmą ir kančias Organizatorių, Aukotojų ir Dalyvių intencija.
Bendras kalėdojimas pas Brolius Dominikonus Varšuvoje sausio 15 dieną buvo ypatingos
širdžių vienybės patyrimu. Vienybė su Dievu per maldą, vienybė mūsų Hospiso Pacientų per savęs
dovanojimą, visų to vakaro dalyvių vienybė per maldą. Esame dėkingi Tėvui Vitold Slabik ir Visai
Brolių Dominikonų bendruomenei už surengtą Koncertą, Visiems atlikėjams, kurie visiškai
neatlygintinai dalinosi savo talentu, techniniam aptarnavimui ir visiems Geradariams, kurie
dalyvavo kalėdinių giesmių koncerte.
Netgi vandienynas nėra kliūtis. Amerijos lenkų benruomenė vėl buvo šalia mūsų hospiso.
Sausio 24 dieną Cracovia Manor įvyko labdaros pokylis, kurio metu surinkti pinigėliai buvo skirti
mūsų hospisui. Karnavalo pokylį surengė Šv. Faustinos ir Gailestingojo Jėzaus Grupė, veikianti prie
Hackensack'o Šv. Juozapo Bažnyčios.
Sausio 28 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko Konkurso „Herojai tarp mūsų“,
kurį surengė Žinių Portalas Delfi, laureatų apdovanojimo ceremonija. Projektą globoja Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Mūsų Hospiso veikla ir viso kolektyvo darbas buvo pastebėtas ir įvertintas. Esame tarp 10
laureautų, kurios iš keliolikos kandidatų pasirinko Lietuvos gyventojai.
Sausio 30 dieną turėjome kunigo vizitą. Monsinjoras Jan Kasiukevič, Šv. Teresės bažnyčios
klebonas pašventino mūsų hospiso namus. Malda, palaiminimas, kiekvienos Hospiso patalpos,
kiekvienos mūsų pacientų palatos pašventinimas, susitikimas, rankų paspaudimas, priglaudimas,
džiaugsmas, kalėdinių giesmių giedojimas bei šeimyninis susitikimas prie stalo pripildė mūsų
Hospiso dieną.Su Dievo palaiminimu, su pasitikėjimu ir vienybės dvasia einame į mūsų šiandienos,
mūsų rytojaus akimirkas, tikėdami, jog viską ką darome kitam žmogui, darome pačiam Dievui...
Sausio 31 dieną įvyko iškilmingas Konkurso „Polak Roku“, kurį organizuoja dienraštis
„Kurier Wileński” apdovanojimai. Garbingą titulą pelnė mūsų direktorė ses. Michaela Rak.
Iškilminogos ceremonijos metu buvo daug linkėjimų ir šiltų žodžių. Žiniasklaidos dėka hospiso
misija tapo labiau pažįstama. Hospisas ir toliau lieka atviras būti su tai, kuriems reikia pagalbos.

Vasaris
Vasario 11 dieną Pasaulinės ligonio dienos proga mūsų bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose
Šv. Teresės Bažnyčioje. Vienybės dvasioje meldėmės už visus ligonius, jų šeimas, prašant dievo
palaimos ir reikalingų malonių.
Tą pačia dieną Pal. Kun. Jurgio Matulaičio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios ligonių
intencija ir įvyko lėšų rinkimas mūsų Hospisui.
21 dieną mūsų Hospiso atstovai dalyvavo konferencijoje „Šeima stipri Dievu tautos ir
žmonijos pamatu“, kurį vyko Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijoje. Jos organizatoriumi buvo
Draugija „Gera pradžia“. Mūsų hospiso slaugytoja pristatė hospiso darbą, papasakojo apie darbo
hospise pradžią, pasidalino patirtimi kaip išgyventi sunkias akimirkas – į ką kreiptis. Pabrėžia, kad
svarbu prisiminti, kad yra KAŽKAS, kas mu myli tokius, kokie esame. Bandė atsakyti į klausimą
kur yra Dievo vieta ir kur yra Dievo Gailestingumas kančioje.

Sekmadienį, vasario 22 d., Dominikonų bažnyčioje Krokuvoje buvo renkamos lėšos mūsų
hospisui. Nuoširdžiai dėkojame Dominikonų brolijai ir susirinkusiems tą dieną bažnyčioje
tikintiesiems už dosnumą bei visiems, kurie prisidėjo prie paramos organizavimo.
Paskelbėmė konkursus kampanijos „Vilties laukai“ Vilniaus regione plakatui ir šūkiui
sukurti, kuriame kviečiami dalyvauti 5-12 klasių moksleiviai.
Vasario 27 dieną parašėmė atvirą laišką Marijai Aušrinei Pavilionienei dėl Seime
įregistruoto patobulinto Eutanazijos įstatymo projekto. Sergantis žmogus ir mūsų santykiai su juo
mums visiems yra mūsų žmogiškumo - arba jo trūkumo – atspindys. Mūsų prašymą malda parėmė
mūsų Draugai.

Kovas
Kovo 6 dieną mūsų hospise su darbiniu vizitu apsilankė Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Susitikimo metu kalbėjome apie paliatyvios pagalbos
teikimą mūsų pacientams bei dar kartą pabrėžėme hospiso svarbą Lietuvos sveikatos apsaugos
sistemoje.
Kovo 15 dieną Seserų Vizičių bažnyčioje Varšuvoje po kiekvienu Šv. Mišių įvyko lėšų
rinkimo akcija. Dar kartą Varšuvos gyventojai įrodė savo gerumą ir dosnumą. Kiekviena auka yra
mums labai svarbi, nes Jūsų aukų dėka galime išlaikyti mūsų įstaigą ir padėti sergantiems ir
mirštantiems asmenims!
Kovo 24 dieną mūsų hospise apsilankė jaunimas iš Kyviškių pagrindinės mokyklos kartu su
tikybos mokytoja Lilija Spiridovič. Jie įteikė mums Gerumo akcijos „Tu gali padėti“ metu surinktas
lėšas. Susitikimo hospise metu svečiai klausėsi trumpos paskaitos apie hospiso idėją bei mūsų
įstaigos veikimo principus, taip pat aplankė ligonius.
Kovo 28 dieną Gdansko mieste įvyko Velykinis labdaros koncertas „Būkime kartu“, kurį
organizavo Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto Mylėtojų draugija, Pamario filialas.
Koncerto metu galėjome žavėtis Julios Iwaszkiewicz, Karolinos Dziwniel ir Bogdano Kułakowskio
talentu. Renginio globėjai: Bogdan Oleszek – Gdansko miesto tarybos pirmininkas, Paweł
Adamowicz – Gdansko meras bei Józef Poltrok – Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas Gdanske.
Už nuostabią atmosferą, kuri vyravo koncerto ir viso renginio metu, esame dėkingi didelės širdies
Organizatoriams, Atlikėjams, Vedėjams bei Koncerto dalyviams. Buvome sužavėti profesionalumu
ir gražiu pasirodymu.

Balandis
Balandžio 5 dieną kartu su mūsų Pacientais šventėme Velykas.
Balandžio 7 d., hospiso šeima vėl turėjo galimybę susitikti prie šventinio stalo. Susitikimo
metu sesuo Michaela pasveikino visus susirinkusius, linkėjo stiprybės įveikti kasdieninius
rūpesčius, Prisikėlusio malonių bei dėkojo už atliekamą darbą ir pasišventimą. Sekretorė Aneta
perskaitė Popiežiaus Pranciškaus Velykinę žinią. Po to visi turėjo galimybę pasveikinti vieni kitus
bei pasidalinti džiaugsmu.
9 dieną dalyvavome Riešės mokyklos Šv. Faustinos vardo suteikimo iškilmėse.
Prasidėjo lėšų rinkimo akcijos Lenkijoje
Balandžio 10 dieną mūsų hospise apsilankė 4 asmenų delegacija iš Kauno. Mūsų svečius
domino hospiso idėja, jos funkcionavimo principai bei įgyvendinimas, kadangi jie planuoja plėsti
hospiso judėjimą Kaune, įsteigdami Viešąją įstaigą „Kauno hospiso namai“. Vizito metu įvyko
pokalbis su Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso direktore ses. Michaela Rak. Pasidalinome mūsų
patirtimi, tikėdamiesi bendradarbiavimo. Svečių delegacija apžiūrėjo mūsų įstaigą, susipažino su jos
veikla bei kasdieniniu gyvenimu.
Balandžio 17 dieną Šeškinės poliklinikoje įvyko Respublikinė mokslinė praktinė
konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2015“. Konferencijos metu pranešimus skaitė Vilniaus
Universiteto medicinos fakulteto profesoriai, Anestezijos ir intensyviosios terapijos draugijos
atstovai, poliklinikų vyr. slaugos administratorės. Mūsų hospisas taip pat dalyvavo šioje
konferencijoje. Slaugytoja Nina Partnenko skaitė pranešimą apie hospiso specifiką ir išskirtinumą.

Konferencijos dalyviams pranešimas padarė didelį įspūdį, visi džiaugėsi, kad yra vienintelis
hospisas Lietuvoje, kuris padeda sunkiai sergantiems ir mirštantiems.
Pasibaigė konkursas kampanijos „Vilties laukai” Vilniaus regione plakatui ir šūkiui sukurti.
Komisija – Agata Granicka, Ilona Jurevič, Stanislav Kaplevski, Ana Kovalevska, Tereza Vorobej ir
ses. Michaela Rak (komisijos pirmininkė) – turėjo daug darbo rinkdama geriausius darbus, nes
kiekvieno darbo technika yra skirtinga, o tematika labai turininga. Bendrai gavome virš 70 darbų.
„Viltis padaro neįmanomą įmanomu“ - tapo mūsų Kampanijos šūkiu.

Gegužė
Gegužės 9 d. mūsų Hospiso kiemelis prisipildė daugybe Žmonių, kurių širdys pilnos vilties.
Vienybę su sergančiaisiais išreiškė dvasininkai, diplomatinio ir mokyklinio sektoriaus atstovai,
politikai, visuomeninių organizacijų atstovai, didžiulė dalis mūsų Hospiso bendruomenės.
Finalo metu dalyviai galėjo turiningai praleisti laiką, nes buvo daug veiklų:
 Konkurso Kampanijos „Vilties laukai“ plakatui ir šūkiui sukurti Laureatų apdovanojimas
 Konkursinių darbų paroda
 Gailestingumo valanda, kurią meldėsi Gailestingojo Jėzaus Kongregacijos Seserys
 Menininkės Onos Gražinos Kamblevičiūtės darbų paroda
 Įvairių Atlikėjų koncertas: Ansamblis „Gaudium„, Justina Avgul, Liaudies dainų ir šokių
kolektyvas „Wilenka“, Vokalinis ansamblis „Stokrotki“, Maišiagalos Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų parapijos mišrusis choras „Moderato“, Liturginio šokio grupė, Grupė „Stella
Spei“, Jaroslav Krulikovski, Jazz Rom, Viktorija Rogozina, Tadeuš Aškelovič, Erika
Jazukevič, Natalija Valerina ir Larisa Mazurok
 Konkursai
 Vaikų menė
 Ježio Volčeko rankdarbių, atvirukų iš serijos „I Love Vilnius“, meduolių mugė
Mus jungė malda, žodis, šokis, bendras stalas, užsiėmimai bei viltis.
„Pasaulis tai mes – Tu i aš“
Gegužės 12 dieną šventėme Tarptautinę Slaugytojų Dieną. Tą pačią dieną mūsų hospise
pirmą kartą įvyko netektį išgyvenančių asmenų susitikimas. Šio susitikimo metu dalyviai pasidalino
patirtimi kaip išgyveno artimo žmogaus netektį. Prisiminimas tų, kurie išėjo stiprina mūsų tapatybę.
Hospiso bendruomenė prisimena maldoje tuos, kurių jau nebėra su mumis čia žemėje.

Birželis
Birželio 5dieną UAB Herbarius patalpose Kaune įvyko paliatyviosios medicinos ir hospisų
atstovų susirinkimas. Jame dalyvavo Alytaus VšĮ „Tėviškės namai“ direktorius, Klaipedos
Paliatyviosios medicinos ir šeimos sveikatos centro direktorius su socialine darbuotoja, VšĮ Kauno
hospiso namai direktorė su socialine darbuotoja, fondo „Hospice“ direktorė, profesorius Arvydas
Šeškevičius.
Susitikimo metu buvo paliesti svarbūs klausimai, susiję su paliatyviąja medicina ir hospisų
veikla Lietuvoje bei jų integracija ir plėtra. Diskutavome apie būtinybę atskirti hospiso pacientus
nuo ligoninių struktūrų ir pagalbos jiems teikimą atskirose patalpose. Problema taip pat yra mažas
paliatyviųjų lovų skaičius. Aptarėme ir naujos mokymų komandos sukūrimo būtinybę, bendrus
veiksmus prieš eutanazijos įstatymo legalizavimą Lietuvoje.
Birželio 17 dieną pas mus apsilankė penkių asmenų grupė iš Prancūzijos, kurie atvežė
dovanų mūsų hospisui. Esame nepaprastai dėkingi už padovanotus higienos reikmenis, tvarsčius ir
medicininę įrangą. Kai išpakavome dovanas, susitikome su mūsų Geradariais prie pietų stalo.
Birželio 20 dieną mus vėl aplankė Piligriminės Aušros Vartų Kelionės Motociklais dalyviai.
Hospiso kiemą pripildė motociklų ūžesys. Šio įvykio dalyviais tapo mūsų Pacientai ir jų Artimieji,
Darbuotojai, Savanoriai - visa didelė hospiso šeima. Po susitikimo, maldos, pasistiprinimo, mūsų
svečiai išvažiavo toliau į piligriminę trasą.

Bendradarbiaudami su dailės terapeute Marija Leliūgiene-Mendele mūsų Pacientai nutapė
savo Širdies ikonas, per kurias ant drobės išreiškė tai kas slypi jų širdyse, išreiškė požiūrį į pasaulį,
ligą, artimus žmones...

Liepa
Liepos 2 dieną brolių pranciškonų Bažnyčioje Vilniuje (Trakų g.9/1) įvyko nekasdienis
įvykis - buvo atidaryta paroda „Mano širdies ikona“. Parodoje yra eksponuojami moterų darbai,
kurios neteko vėžiu sirgusių vaikų. Ikonose jos perteikia savo širdies būseną, patirtį ir emocijas.
Darbai atlikti kartu su dailės terapeute Marija Mendele – Leliūgiene, kuri sistemingai dirbo ir
padėjo moterims išgyventi sunkų vaiko gedėjimo laikotarpį.
Parodoje taip pat galima pamatyti mūsų Pacientų darbus, kurie tebekovoja su onkologine liga ir
drobėje išreiškė savo mintis, išgyvenimus, jausmus, viltis, netgi maištą. Spalvomis perteikė
gyvenimo, mirties, laikinumo, santykio su Dievu ir pasauliu temą...
Mūsų sesuo Michaela Hospiso Pacientų ir visos Hospiso šeimos vardu padėkojo už tai kas
įvyko žmonių širdžių gelmėje ir kas buvo plastiškai išreikštą ant drobės. Taip pat yra eksponuojami
keli mūsų pacientų darbai, kurie liko Hospise, o Digna ir Algimantas jos atstovavo ir graudinosi
žiūrėdami į savo darbus. Ypatingą nuotaiką parodai suteiė J.S.Bacho kūrinys „Čakona“, kurį atliko
Tarptautinių konkursų laureatė, smuikininkė Agnė Doveikaitė.
Vėl tai paryrėme žmonių gerumą ir atvirumą.Violeta ir Piotr su meile ir meilėje ištarė
amžinąji „TAIP“ Tegu Dievo galia stiprina ir laimina jų „TAIP“...
Taip pat pasakė „NORIME PADĖTI“ hospisui ir nusprendė, jog vestuvių svečiai neneštų gėlių,
o joms skirtus pinigus paaukotų Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso Vilniuje reikmėms.
Taip ir įvyko. Hospisas gavo vestuvinių gėlių voką. Taip, meilė nežino ribų. Dėkoju už šią meilę
mūsų pacientų ir visos mūsų hospiso šeimos vardu.
Liepos 14 dieną mūsų hospise apsilankė 7 asmenų jaunimo grupė iš Čekijos, Slovakijos ir
Lietuvos kartu su katalikų kunigų iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Jaunuoliai kilę iš šalių, kurios
kadaise įėjo į Tarybų Sąjungos sudėtį turi katalikišką vasaros stovyklą. Jos metu jie aplanko
ypatingas vietas, susitinka su įvairiais žmonėmis, susipažįsta su tradicijomis ir papročiais. Taip pat
mielai savanoriauja.
Svečiai susipažino su hospiso veikla, jo veikimo principais bei kasdieniniu gyvenimu. Taip
pat apžiūrėjo mūsų namus. Vizito pabaigoje jaunuoliai mums padėjo tvarkytis ir išvalė langus. Tą
pačią dieną prie mūsų prisijungė Kacper - savanoris iš Lenkijos, kuris kurį laiką savanoriaus mūsų
hospise.
Nuoširdžiai dėkoju kunigui Paweł Biedrzycki iš Gombino miesto Lenkijoje ir visiems
piligriminės kelionės Šv. Jono Pauliaus II-ojo pėdomis dalyviams už tai, kad mus prisimena, už
finansinę paramą, už medelį, kuris jau auga prie mūsų hospiso, už susitikimą, pripildanti viltimi ir
meile. Tegu Šventasis Jonas Paulius II-asis išprašo mums malones, būtinas kasdieninėje
piligrimystėje per gyvenimą.

Rugpjūtis
Pirmąjį rugpjūčio šeštadienį mūsų hospise buvo ypatingas įvykis – pas mus apsilankė
charizmatikas iš Ugandos John Boshabora. Šiame įvykyje dalyvavo ir mūsų pacientai.
Kokias netektis turėjote savo gyvenime? Kas jus skaudžiausiai palietė? Ar jau visiems
atleidote? Jeigu ne, prašau tai padaryti dabar. Tokias žodžiais pradėjo kalbą kun. John Bashobora su
kiekvienu mūsų hospiso pacientu.Vėliau individualiai meldėsi prie kiekvieno paciento. Taip pat
uždėdavo rankas, lietė skaudamas vietas ir liepė Jėzaus Kristaus vardu ligai pasitraukti.
Rugpjūčio 3 dieną mūsų hospise apsilankė skautų iš Lenkijos grupė. Susitikimo metu
skautai išklausė pasakojimą apie hospiso kūrimosi istoriją, veikimo principus, taip pat apie hospiso
idėją ir misiją. Jaunimas noriai įsitraukė į darbą ir padėjo mums švaros darbuose ir gražiai sutvarkė
kiemą
Rugpjūčio 4 dieną mus aplankė Projektinės Grupės iš Vokietijos atstovai. Ši grupė
organizuoja įvairių daiktų, reikalingų kitiems žmonėms ir padarančių jų gyvenimą lengvesniu,

rinkimą. Susitikimo metu svečiai išklausė informacijos apie mūsų hospisą, pristatėme mūsų
poreikius, taip pat buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Susitikimas su pacientais
suteikė mūsų Svečiams daug įspūdžių.
Rugsėjo 12 dieną mus aplankė moksleivių ir studentų grupė iš klubų: „Potok“ - Varšuva,
„Rejs“ - Ščecinas, „Barbakan“ - Krokuva, „Stolek“ - Poznanė, kurių dvasinę globa vykdo Opus Dei
Prelatūra. Jaunimas padėjo tvarkymo darbuose bažnyčioje ir mokykloje Kalvių miestelyje netoli
Kauno. Berniukai taip pat padėjo vyresnio amžiaus žmonėms tvarkytis ūkiuose. Grįždama atgal
grupė aplankė Vilnių ir mūsų hospisą. Iš pradžių svečiai susitiko su ses. Michaela, kuri papasakojo
jiems apie Dievo gailestingumo kultą, Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymą. Taip pat pristatė
hospiso idėją ir misiją. Vaikinai padėjo mums tvarkymo darbuose namuose ir sode.

Rugsėjis
Rugsėjo 4-6 dienomis įvyko Festivalis „Vilnius Gdanske“. Vėl patyrėme žmonių gerumą ir
nuoširdumą.
Mūsų hospiso šeimos vardu nuoširdžiai dėkoju visiems Aukotojams, kurie Festivalio
„Vilnius Gdanske“ metu parodė ypatingą solidarumą su mūsų hospiso pacientais.
Per šias dienas su mumis buvo Lietuvos Ambasadorius Lenkijoje Ponas Šarūnas Adomavičius,
Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas Józef Poltrok, Hospiso Fondas iš Gdansko ir ks. E.
Dutkiewicz Hospisas, Gdansko miesto savivaldybė, Kun. dr. Krzysztof Niedałtowski Šv. Jono
Parapijos Rektorius, Šv. Mikalojaus parapijos ir Dominikonų vienuolyno prioras Tėvas Marcin
Mogielski OP, brolių dominikonų bendruomenė kartu su parapijiečiais, Festivalio „Vilnius
Gdanske“ dalyviai ir svečiai. Dėkoju už susitikimus, maldą, pokalbius, už finansinę ir materialinę
paramą, už būvimą kartu ir viltį, už stogą virš galvos...

Spalis
Spalio 14 dieną jau antrą kartą Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas organizavo Kampanija
„Vilties laukai“. Šiais metais geltonieji narcizai- tarptautinis vilties simbolis buvo pasodinti ne tik
šlaite prie hospiso pastato, bet ir prie keturių ženklu „Vilnius“ ties įvažiavimu į Lietuvos sostinę iš
pietų, šiaurės, rytų, vakarų. Taigi, tarptautinė „Vilties laukų“ Kampanija, kurios tikslas atkreipti
sveikų žmonių dėmesį į tai, jog šalia yra sunkiai sergantys, kuriems reikalinga mūsų pagalba, bus
labiau matoma. Pavasarį, kai pievelėse prie Gailestingumo miesto riboženklių pražys geltonieji
narcizai, kiekvienas vairuotojas ar keleivis atkreips į juos dėmesį.
Geltonasis narcizas yra gyvybės simboliu – tai gėlė, kuri pirmoji pražysta pavasarį,
žadindama visą gamtą, todėl ir tapo Kampanijos Vilties laukai logo. Šios gėlės simbolizuoja viltį,
gyvybę, o taip pat norą padėti sergantiems asmenims. Tokia yra „Vilties laukų“ žinia vilniečiams ir
miesto svečiams.Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas, pirmoji tokia įstaiga Lietuvoje, nuo pat
gyvavimo pradžios įsijungė į pasaulinę „Vilties laukų“ kampaniją.

Lapkritis
Mūsų hospise viešėjo Vakarų Banko WBK iš Varšuvos darbuotojai, kurie apdovanojo mus
savo širdies dovanomis – jautrumu, džiaugsmu ir viltimi... Esame dėkingi už padovanotas higienos
priemones bei sauskelnes mūsų pacientams. Banko darbuotojų dovanos praturtino mūsų hospiso
virtuvę. Dėkojame už kavos virimo aparatus, virdulius, puodus, mikšerius, indelius.
Lapkričio 6 dieną mus aplankė senjorų grupė iš Juodšilių Seniūnijos Bendruomenės
Socialinių Paslaugų Centro. Svečiai atvyko kartu su Centro direktore Renata Adamovič ir atvežė
mums rudens gėrybių, daržovių ir vaisių. Perdavę dovanas, svečiai apžiūrėjo mūsų hospisą.
Susitikimą baigėme prie arbatos puodelio.
Lapkričio 12 dieną susitikome su Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos mokiniais.
Susitikimo tikslas pristatyti hospiso idėją, misiją bei savanoriškos tarnystės galimybes.

Susitikimo metu ses. Michaela papasakojo jaunimui hospiso atsiradimo istoriją, supažindino su jo
funkcionavimo taisyklėmis, pristatė praktinį gailestingumo artimam aspektą, kuris kiekvieną dieną
vyksta mūsų įstaigoje. Susirinkimo pabaigoje mokyklos direktorė įteikė mums pinigus, surinktus
Gerumo akcijos „Pyragų diena“ metu.
Lapkričio 14 dieną pas mus apsilankė grupė Arkivyskupų ir Vyskupų iš Latvijos, Lietuvos,
Baltarusijos ir Lenkijos. Mūsų ypatingi svečiai susipažino su kasdieniniu hospiso gyvenimu,
aplankė pacientus ir kartu maldoje prašė Dievo palaimos mūsų tarnystei.
Esame dėkingi už suteiktą finansinę paramą mūsų pacientams. Hospiso bendruomenė taip pat
meldžiasi, prašydama reikalingų malonių Ganytojams.
Lapkričio 21 dieną Lenkų dainų ir šokių ansamblis Vilija šventė 60-mečio Jubiliejų. Taip pat
koncerto dalyviai suteikė finansinę paramqą mūsų hospisui.

Gruodis
Pal.Kun. Mykolo Sopočkos hospisas gyvuoja atvirų ir gerų širdžių dėka, vienos iš jų
plakančios savanorių krūtinėse. Artėjant tarptautinei savanorių dienai, kuri bus minima
gruodžio 5 d., hospiso savanoriai lapkričio 19 d. susitiko pabūti kartu, pasidalinti savo mintimis apie
nuveiktus darbus. Dėkojame Multikino, esančio PPC OZAS, administracijai, kuri mūsų
savanoriams suteikė galimybę nemokamai apsilankyti kino filme „Jaunystė“. Po filmo peržiūros
savanoriai prie puodelio arbatos dalinosi savo mintimis. Mūsų savanoriai yra pavyzdys žmonėms,
ženklas užimtai ir skubančiai visuomenei, kad pastebėti, padėti bei pasilenkti prie sergančio
žmogaus gali kiekvienas, kuris turi atvirą širdį.
Hospiso idėjos pradininkas Lietuvoje Jo Eminencija Kardinolas Aurys Juozas Bačkis atvira
širdimi džiaugiasi Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso veikla. Aplankyti šią bendruomenę
Eminenciją pakvietė ses. Michaela, kuri įgyvendino Kardinolo, Vilniaus Arkivyskupijos
Metropolito troškimą įsteigti pirmąjį hospisą Lietuvoje. Lankydamasis ligonių palatose bendravo su
kiekvienu pacientui individualiai, parinko ir ištarė žodžius, išreiškiančius bendrystę su kenčiančiais,
guodė ir tvirtybės linkėjo jų artimiesiems. Liudydamas maldos svarbą sunkiu gyvenimo momentu,
įteikė mūsų pacientams Rožinius, atvežtus iš Fatimos ir suteikė palaiminimą.
Lietuvis lenktynininkas Benediktas Vanagas kartu su lenkų pilotu Sebastianu Rozvadovskiu
priėmė bendrą sportinį iššūkį. Kaip bendras Lietuvos – Lenkijos ekipažas startuos 2016 metų
Dakaro Ralyje. Abu sportininkai žinomi iš savo profesionalumo ir pasiekimų, nusprendė šių metų
startą Dakaro ralyje skirti sergantiems asmenims, esantiems hospise. Išvažiavo kaip mūsų Hospiso
misijos Lietuvoje Ambasadoriai. Tuo tarpu mūsų pacientai, sergantys nepagydomomis ligomis,
kasdieną išgyvena savo Dakarą, kovodami su liga, savo silpnybėmis, kovodami dėl kiekvienos
dienos.
Gruodžio 29 dieną Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso konferencijų salėje įvyko
iškilmingas mūsų susitikimas su lenktynininku Benediktu Vanagu ir Sebastianu Razwadowskiu,
kurie tiesiai iš hospiso išvažiavo į oro uostą ir iš ten išskrido į Pietų Amerikos kontinentą, kad
startuotų 2016 metų Dakaro Ralyje.Šio Ralio ypatumas lietuviškai-lenkiškam ekipažui yra tai, kad
Sportininkai savo dalyvavimą šiame didžiausia pasaulyje Ralyje skyrė pirmajam hospisui Lietuvoje.
Nepaprastai širdingoje atmosferoje vykstančiame susitikime abu lenktynininkai vieningai teigė, jog
jiems didelė garbė būti Hospiso ambasadoriais. Abu sportininkai teigė, kad sunkumai, kurie jų
laukia Dakre, neprilygsta tiems sunkumams su kuriais kasdien kovoja hospiso pacientai.
Buvę hospiso pacientai Digna ir Jonas, kurie laimėjo savo Dakarą, kovodami su liga, susigraudinę
dėkojo ne tik hospiso personalui, bet ir lenktynininkams padėkojo už jų kilnią iniciatyvą ir pagalbą
tokiems kaip jie. Taip pat linkėjo sportininkams pergalės, užtikrindami dvasinę paramą ir maldą.
Po spaudos konferencijos Benediktas Vanagas ir Sebastian Rozwadowski aplankė hospiso
pacientus. Po to, gavę kunigų palaiminimą su garsiais hospiso šeimos plojimais, išvyko į oro uostą.
Žinome, kad kartu „nuvažiuosime, laimėsime“

Baigiant metus mūsų hospiso šeima susitiko Šv. Mišiose padėkoti Dievui už išgyventus
metus, gautas malones, taip pat susitiko prie šventinio stalo.

Vilnius, 31.12.2015

