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HIV/AIDS
s. Tarcisia Hunhoff, SSpS

Wstęp
AIDS ang. (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) – zespół nabytego upośledzenia
odporności; zespół chorobowy obejmujący
wiele schorzeń zakaźnych i nowotworowych,
rozwijających się na skutek postępującego
uszkodzenia układu immunologicznego
człowieka wywołanego wirusem HIV –
(Human Immunodeficiency Virus). W
ten sposób medycyna określa tę chorobę.
A więc HIV i AIDS to niezupełnie to
samo, gdyż AIDS stanowi ostatnie stadium
zarażania wirusem HIV. Jeżeli więc nie
zdoła się wykryć tego wirusa w jego
wczesnym stadium w organizmie danego
człowieka, to przerodzi się on w AIDS, co
może być już nieuleczalne.
Jednak AIDS to zaledwie część problemu,
który jest znacznie głębszy i ma
znacznie szerszy zasięg. Chodzi tu o taką
globalną chorobę, jaką jest “społeczna
dezintegracja”, wyrażająca się w rozpadzie
więzi społecznych, takich jak rozpad

wspólnej dla danej zbiorowości hierarchii wartości.
Społeczna dezintegracja w skali globalnej, to jeden z
głównych problemów, z jakimi mają do czynienia ludzie
sprawujący jakąkolwiek władzę w dzisiejszym świecie.
Jest to zjawisko, które rozprzestrzenia się po całym
świecie w bardzo szybkim tempie. Cóż więc możemy
zrobić w tej sytuacji? Czy tylko stać z boku i przyglądać
się temu, co się dzieje z dzisiejszym człowiekiem w
fizycznym, mentalnym i duchowym wymiarze jego życia?
Zjawisko przemieszczania się ludności wiejskiej do miast
w większości krajów rozwijających się, a także problem
imigrantów napływających do Europy z Bliskiego
Wschodu i Afryki, stanowi obecnie ogromne wyzwanie
dla rządów poszczególnych krajów, jak również dla
Kościoła. Jest to wyzwanie, ponieważ trudno jest ten
proces kontrolować, aby nie dopuścić do eskalacji
następujących jeden po drugim niebezpiecznyc dla ładu
światowego wydarzeń. Tak więc migracja i emigracja to
zaledwie czubek góry lodowej, gdyż związane są z tym
o wiele głębsze problemy natury zarówno społecznej,
jak i duchowej. Jednym z takich problemów jest właśnie
HIV/AIDS, z którym mamy do czynienia od wczesnych
lat 70-tych ubiegłego stulecia. Choroba ta bardzo

łatwo rozszerza swój zasięg z wielu powodów,
takich jak wcześniej wspomniana społeczna
dezintegracja, ale też, a może przede wszystkim
szukanie bliskich relacji międzyludzkich, co o tyle
jest wytłumaczalne, że jest to pragnienie wpisane w
każde ludzkie serce. Jeżeli jednak te kontakty stają
się zbyt bliskie i dochodzi do pozamałżeńskiego
współżycia seksualnego, to łatwo się tą chorobą
zarazić, gdyż ten wirus najczęściej jest przenoszony
drogą płciową. Pierwsze zarażenia wirusem HIV
zanotowano wśród homoseksualistów, a AIDS
określano mianem “raka gejów” przez wiele lat,
dopóki nie wykryto tej choroby również wśród
osób heteroseksualnych. Jednak homoseksualny
seks nadal jest dominującym sposobem zarażania
AIDS.

automatycznie wiąże z możliwością zachorowania
na takie choroby, których dana grupa etniczna
dotąd nie znała, wśród których znajduje się HIV/
AIDS.
W skali globalnej epidemia HIV kosztuje życie
milionów ludzi: młodych i starszych, dzieci i
niemowląt. Najbardziej zatrważającym faktem
jest to, że największą liczbę poszkodowanych
w całym tym procederze stanowią dzieci, które
utraciły obydwoje lub jedno z rodziców. Liczba
pozostawionych na łaskę losu sierot jest wręcz
zatrważająca. Jakże ogromny ból i cierpienie niesie
każdy pojedynczy przypadek takiego osierocenia.
Takie dzieci są najczęściej stygmatyzowane w
szkole, gdyż ich rodzice zmarli na AIDS.

W Papui Nowej Gwinei HIV wykryto po
raz pierwszy w 1987 roku. Wśród 22 krajów
wyspiarskich i terytoriów leżących na Pacyfiku,
Nowa Gwinea jest największym krajem pod
względem liczby ludności i obszaru, ale też
odnotowano tu najwięcej przypadków AIDS
spośród innych krajów znajdujących się na tym
obszarze, bo aż 95%. Niemniej jednak w porównaniu
z sytuacją w niektórych krajach afrykańskich,
to w Nowej Gwinei i tak pod tym względem jest
lepiej. Zasięg i skutki tej choroby, która przybiera
rozmiary epidemii, są monitorowane na podstawie
otrzymywania zgłoszeń konkretnych przypadków.
Jak na razie nie widać na horyzoncie żadnych
przesłanek, aby nastąpiła jakaś radykalna zmiana
dotycząca zapobiegania rozwojowi epidemii
HIV na Nowej Gwinei. Przede wszystkim nie
nastąpiła jak do tej pory poprawa, jeżeli chodzi
o wysoki poziom infekcji przenoszonych drogą
płciową, co jest konsekwencją bardzo znaczących
braków dotyczących edukacji i wychowania do
zachowywania wstrzemięźliwości seksualnej.
Kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko
zarażenia wirusem HIV, który znacząco nasilił
się w ostatnich latach, jest postawanie wszelakiego
rodzaju przedsiębiorstw dających możliwość
zatrudnienia nie tylko miejscowej ludności, ale
też z poza danego obszaru, na którym dany
ośrodek się znajduje, co zmusza ludność w
szczególności zamieszkującą odległe tereny górskie
do coraz częstszego przemieszczania się, co się

Zanim wynaleziono terapię przeciwretrowirusową
na początku bieżącego tysiąclecia, przedłużającą
życie chorych na AIDS oraz ograniczającą
rozprzestrzenianie się wirusa HIV, choroba ta
siała zgrozę po całym świecie i była ogromnym
wyzwaniem zarówno dla najgorliwszych misjonarzy,
jak też dla najdzielniejszych pracowników służby
zdrowia.
Aczkolwiek
pomimo
postępu
medycyny,
stygmatyzacja, strach i dyskryminacja nawet
ze strony najbliższych członków rodziny i
przyjaciół, nadal składają się na rzeczywistość
dnia codziennego wielu tysięcy chorych na AIDS.
Dlatego Zarząd Generalny naszego Zgromadzenia
pragnie nas zachęcić do tego, abyśmy w możliwy dla
nas sposób zaangażowały się w niesienie pomocy
ludziom, którzy bezpośrednio uczestniczą w tym
rozgrywającym się na naszych oczach ludzkim
dramacie.

2

Pytania do refleksji
Jaka więc jest nasza odpowiedź? W jaki
sposób możemy siebie określić? Czy
jesteśmy tylko widzami, obserwatorami,
sędziami, czy też kimś, kto stara się
zrozumieć i zaradzić w jakiś sposób temu,
co się wokół nas dzieje?

Jakie znaczenie dla mnie osobiście ma
ten wizerunek Jezusa Miłosiernego? Czy
potrafię spojrzeć na moją posługę wśród
ludzi chorych na AIDS przez pryzmat tego
obrazu?
Obraz Jezusa Miłosiernego powinien stanowić dla nas wyzwanie.

W jaki sposób ja, siostra SSpS, postrzegam
tę “zarazę XX i XXI wieku”, jaką jest
AIDS?

ӼӼ Czy jestem gotowa i zdolna do tego, aby nieść
tych ludzi tak, jak czynił i czyni to Jezus?
ӼӼ Czy udaję się w te miejsca, gdzie mogę się z nimi
spotkać, bez względu na to, czy są to dzielnice
ludzi bogatych, czy też slumsy brzydko pachnące?

ӼӼ Jako “przekleństwo Boga”?
ӼӼ Karę za grzechy?
ӼӼ W jaki sposób my - misjonarki, podchodzimy
do tej sprawy?

ӼӼ Czy jestem w stanie znaleźć tam Jezusa, dotknąć
Go i pozwolić Mu się dotknąć tam i gdziekolwiek indziej i kiedykolwiek indziej?

W jaki sposób angażujemy się w tę ludzką
tragedię? Zadajmy sobie pytanie: Co Jezus
zrobiłby na moim miejscu?

Wielu ludzi żyjących z HIV/AIDS stoi już
u bram śmierci, ale czy znalazł się ktoś, kto
wlał w ich serca nadzieję, że za tą bramą czeka
ich prawdziwe szczęście i życie wieczne?
Czy znalazł się ktoś, kto im powiedział, że
każde cierpienie, każda stygmatyzacja, każde
poczucie winy, że kogoś zarazili chorobą,
każdy ból z powodu odrzucenia nawet przez
najbliższych z rodziny i przyjaciół, przeżywany
w zjednoczeniu z krzyżem Chrystusowym,
może otworzyć im bramy zbawienia? Czy też
musieli umierać w całkowitym zapomnieniu
ze strony otoczenia?

W 2016 roku obchodziliśmy Rok
Miłosierdzia. Wiele z
nas kontemplowało
przygotowany specjalnie
na ten rok obraz Jezusa
Miłosiernego, który
dźwiga na swoim ramieniu i przytula do
swojego policzka jednego z tych, którzy
zagubili się lub zostali wykluczeni. Proszę
przyjrzeć się jeszcze raz temu wizerunkowi,
na którym są dwie postacie tworzące jakby
jedną całość, czego wyrazem jest troje oczu.

Jednak są też tacy, którzy żyją z tą straszliwą chorobą, ale nie pogrążyli się w rozpaczy

Gdyż znalazł się ktoś, kto
im opowiedział o radosnym
poranku Zmartwychwstania i
oni w to uwierzyli. Oni nie są
smutni, ponieważ doświadczyli
miłości
i
zrozumienia
korzystając
Ośrodków

Poradnictwa i Leczenia AIDS/HIF. Oni otrzymali jakby nowe
życie poddając się terapii antyretrowirusowej. Ich godność i
relacje zostały przywrócone, ich siła fizyczna uległa poprawie
na tyle, żeby mogą teraz z radością uczestniczyć w celebrowaniu
świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Chorzy na HIV/AIDS w specyficzny sposób przeżywają
święta Zmartwychwstania Pańskiego, ponieważ przejście
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Jezusa ze śmierci do życia, w szczególny
sposób do nich przemawia. Można u nich
zauważyć stopniowy wzrost wiary w to,
że podobnie jak Chrystus poprzez swoje
cierpienie powstaną z martwych i otrzymają
nowe życie od Tego, który pokonał śmierć i
wszelkie zło. Nawet jeśli będą zmagali się z
chorobą HIV/AIDS do końca życia, to nie
będzie to już jakieś bezsensowne cierpienie,
gdyż jest Ktoś, kto nadaje temu wszystkiemu
sens. Jeśli prawdziwie spotykają Jezusa na
swojej drodze, to nagle ich życie zaczyna
nabierać nowego blasku. Zaczynają cenić
swoje życie, jak też życie tych, wśród których
żyją. Chcą być pożyteczni dla otoczenia, więc
swoją pracą i umiejętnościami wnoszą wkład
w rozwój społeczności, w której przebywają.

ośrodków medycznych w specjalistyczny sprzęt
służący do badania HIV, taki jak: zestawy
testowe, testy obciążenia wirusowego, narzędzia
służące do zarządzania chorymi itp. Nie mniej
jednak są już pewne osiągnięcia w tym zakresie.
Przede wszystkim niedawno powstało pierwsze
Centrum Opieki Paliatywnej w mieście
stołecznym Port Moresby z przeznaczeniem
dla tych, którzy potrzebują kilkutygodniowej
intensywnej terapii, aby w ich życiu mogło się
dokonać osobiste zmartwychwstanie, czyli
przejście ze śmierci do życia. To centrum zostanie
nazwane imieniem Józefa Freinademetza i
będzie zarządzane przez siostry SSpS.

Ostatnio międzynarodowa organizacja ONZ
przedstawiła niezwykle ambitne założenie, że
do 2030 roku uda się powstrzymać epidemię
HIV. Ten cel został określony jako 3 x 90:
ӼӼ 90% ludzi na świecie dowie się, czym w
rzeczywistości jest wirus HIV
ӼӼ 90% zarażonych wirusem zostanie objętych
specjalistycznym leczeniem, łącznie z akcją
zapobiegawczą powstawaniu tej choroby
prowadzoną na szeroką skalę
ӼӼ 90% chorych na AIDS znajdzie się pod stałą
opieką medyczną

Jest to rzeczywiście ogromne zadanie,
aczkolwiek są takie kraje, jak np. Australia,
gdzie wykonanie tego przedsięwzięcia jest
dosłownie na wyciągnięcie ręki.

s. Tarcisia Hunhoff, SSpS

Pomimo odkrycia wszelkiego rodzaju środków
ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa
HIV oraz przedłużających życie chorych na
AIDS, to jednak do tej pory nie wynaleziono
szczepionki zapobiegającej zarażeniu tą
chorobą, dlatego pozostaje ona wciąż ogromnym
wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy są
zaangażowani w dzieło udzielania pomocy na
tym polu. Potrzeba też wciąż nowych, pełnych
poświęcenia osób do tego przedsięwzięcia, aby
potrafili dostrzec, zrozumieć i zaangażować się
w ten ogólnoświatowy dramat, jakim jest HIV/
AIDS.

Dzięki
aktywnej
działalności
Akcji
Katolickich, w chwili obecnej w Papui Nowej
Gwinei 7500 osób z HIV objętych jest stałą
opieką medyczną. Od 80 tys. do 100 tys. ludzi
korzysta z poradnictwa medycznego oraz jest
poddawanych testom na nosicielstwo HIV.
Jednak to wciąż jest zaledwie kropla wody
w morzu potrzeb, gdyż przede wszystkim w
Papui Nowej Gwinei są ogromne problemy
z otrzymywaniem regularnego zaopatrzenia
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Chciałabym zakończyć tę refleksję słowami papieża Franciszka, które
powiedział do studentów rzymskiego Ateneum 30 listopada 2013 roku;
Zejdź z balkonu, nie bądź
obserwatorem życia!

Ktoniewychodzinaprzeciwwyzwaniom,kto
niepodejmujewyzwań,tentaknaprawdę
nie żyje. Twoje dobre chęci i zdolności w
połączeniuzmocąDuchaŚwiętego,któryz
chwiląnaszegochrztuzamieszkałwkażdym
z nas, pozwolą ci być kimś więcej niż tylko
widzem, pozwolą ci być protagonistą
współczesnych wydarzeń.
Nieobserwujwięcproszężyciazbalkonu!
Zmierz się z wyzwaniami, które niosą
wydarzenia dnia codziennego. Podejmij
działaniewobronieludzkiejgodności,zwalczaj
ubóstwoikażdegodniawalczougruntowanie
prawdziwychwartościwsobieiwokółsiebie.

Z Pisma Świętego
Powiedział do niej Jezus: Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy,
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki. Wierzysz w to? (J 11, 25-26)

oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą
w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma
powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili
znowu do siebie. (J 20,1-10)

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do
nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy,
gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy
nachylił się, zobaczył leżące płótna, jednakże
nie wszedł do środka. Nadszedł potem
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna

Dzielenie się
Po przeczytaniu refleksji Siostry Tarcisii oraz
fragmentów
z Pisma Świętego, jesteśmy
zaproszone do podzielenia się doświadczeniami
powstawania z martwych do życia, które
zdobyłyśmy pracując wśród chorych na HIV/
AIDS w swoich krajach.
Tłumaczenie z j. angielskiego:
s. Julia Michałowska SSpS (z dodatkowymi
informacjami jako wyjaśnie, bez zmiany
znaczenia refleksji.)
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