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Az egykori tüdőgyógyász pap újra
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felveszi a fehér köpenyt

a

Habár a koronavírus megjelenése fájdalmasan érint bennünket, időnként
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ráirányítja a figyelmünket olyan emberekre, akik az önátadás példaképei. Mint az
a korábban tüdőgyógyászként dolgozó olasz pap, aki visszament a kórházba, hogy
ott szolgálja a testvéreit.
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„Az én oltárom a betegek ágya
lesz”
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Alberto Debbi atya, 43 éves, plébános Emilia-Romagnában, amely egyike azon
régióknak, ahol a koronavírus a legnagyobb pusztítást végezte Olaszországban.
Tüdőgyógyászként dolgozott, mielőtt 2018-ban pappá szentelték volna. A napnál
világosabban nyilvánult meg számára: föl kell cserélnie a reverendáját
védőruházatra, hogy beteg testvérei szolgálatába állhasson. A sassuolói
kórházban vette föl újra a munkát, ugyanazon az osztályon, ahol 2007 és 2013
között orvosként dolgozott.
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„Az az ágazat a szakterületem, ahol most különösen elkel a segítség, ezért
nem hátrálhatok meg” – magyarázza.
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„Az érzések jelenleg rendkívüli módon összekuszálódtak”- jegyzi meg a
plébános, aki nem titkolja aggodalmát amiatt, hogy most újra belefog egy olyan
tevékenységbe, amit már több éve nem gyakorolt.
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Forrás: Aleteia
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Ami a plébániájára járó fiatalokat illeti, nem szándékozik „magukra hagyni”
őket: „Biztos, hogy korlátozottabban leszek elérhető, de van mobiltelefonom, és
használni fogom a közösségi hálót, hogy tartsam velük a kapcsolatot.” Régi
kollégái pedig nem rejtették véka alá, mennyire örülnek, hogy visszajön.

Ezt a cikket Sáriné Horváth Mónika önkéntes fordítónknak köszönhetően
olvashattad el magyarul. Ha fordítóként te is csatlakoznál a Katolikus.ma
médiamisszióhoz, akkor várjuk jelentkezésedet a Kapcsolat oldalon
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keresztül.
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