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„Wielki Tydzień” w Abruzji

Opuszczone miasto 

Do Bazzano, oddalonego od L’Aquili 
o zaledwie 6 km, przybyliśmy w czwart-
kowy wieczór. Tam spotkaliśmy się z ks. 
Romanem Sługockim, polskim kapłanem 
pracującym w parafii San Giusta w Baz-
zano. To właśnie na podstawie jego opisu 
sytuacji została podjęta decyzja o wysła-
niu pomocy Caritas z Regionu Nysy, skąd 
pochodzi ks. Roman.

Ponieważ wstrząsy wciąż się powtarza-
ją, mieszkańcy Bazzano nie mogą wrócić 
do własnych domów. Drogi wjazdowe do 
miasta zostały zamknięte i są strzeżone 
przez policję, aby nikt nie poruszał się po 
mieście bez zezwolenia. W miejskim par-
ku oraz na stadionie sportowym posta-
wiono miasteczka namiotowe, w których 
zakwaterowano mieszkańców miasta. 
Warunki iście spartańskie: 6-osobowe 
namioty zastępują domy, kilka kranów 
z zimną wodą i kilka toalet. Wszyscy 
poszkodowani zostali objęci pomocą 
służby Misericordia, która zorganizowała 
najpotrzebniejsze artykuły oraz zadbała 
o zaplecze gastronomiczne i opiekę me-
dyczną.

Fragmenty domów na ulicy

Po rozładunku busa, dzięki uprzej-
mości jednego z policjantów udało nam 
się wjechać do miasta. Widok opuszczo-

nego i zniszczonego miasta przyprawiał 
o gęsią skórkę. Ciemność i fragmenty 
domów na ulicy potęgowały uczucie 
przerażenia. Widok kościoła był rów-
nie przerażający. Świątynia z piękną 
fasadą została wzniesiona w XIII w., 
kilka lat temu poddano ją gruntowne-
mu remontowi, który zakończył się rok 
temu. Wskutek trzęsienia ziemi wieża 
wraz z dzwonami wpadła do wnętrza 
świątyni niszcząc dach, a jej części spa-
dły przed drzwiami kościoła. Plebania 
również bardzo ucierpiała: zawaliły się 
stropy, poodpadały tynki i popękały 
mury. Na szczęście na terenie pleba-
nii i kościoła nikt nie ucierpiał, a ks. 
Roman zdążył uciec na zewnątrz. Na 
placu przy plebanii ks. Roman wraz 
z polską rodziną mieszkającą w Bazzano 
rozbili namiot, w którym mieszkają, 
aby w ten sposób objąć pieczę nad tym, 
co pozostało z kościoła i plebanii. Tam 
też zostawiliśmy część rzeczy, które 
przywieźliśmy: kołdry, poduszki, ko-
ce, kuchenki i butle gazowe. Zjedliśmy 
ciepłą kolację w miasteczku namioto-
wym i postanowiliśmy się przespać, aby 
przynajmniej trochę odpocząć przed 
drogą powrotną. Podobnie jak wszyscy 
mieszkańcy Bazzano, my również spę-

dziliśmy noc w namiocie. Ta pora roku 
nie sprzyja spaniu w namiocie z powodu 
bardzo zimnych nocy, co odczuliśmy na 
własnej skórze. Nad ranem wyruszyli-
śmy w drogę powrotną do Polski.

Mimo tragedii, jaką przeżyli miesz-
kańcy Abruzji, spotkaliśmy się z ogromną 
życzliwością. Szczególnie ciepło brzmiały 
podziękowania: za pomoc, ale chyba 
przede wszystkim za życzliwość i wrażli-
we serce na tragedię, jaka ich dotknęła.

Potrzebne wsparcie duchowe

Zanim nastąpi szacowanie strat i od-
budowa, muszą ustąpić trzęsienia wtórne. 
Podczas naszego ok. 10-godzinnego po-
bytu w Bazzano ziemia zatrzęsła się trzy 
razy. Za każdym razem, gdy następuje 
taki wstrząs, widać ogromne przeraże-
nie na twarzach ofiar kataklizmu. Poza 
typową pomocą materialną, szczególnie 
potrzebne jest im wsparcie duchowe, 
słowo pocieszenia i iskierka nadziei, że 
kiedyś się to skończy i będą mogli wrócić 
do normalnego życia.

Dlatego zwracam się do Was, drodzy 
czytelnicy „Misjonarza”, o wsparcie 
modlitewne tych wszystkich, którzy 
ucierpieli na skutek trzęsienia ziemi 
w centralnych Włoszech.

Zniszczony kościół, w nocy
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Kl. Mariusz Mielczarek SVD przy 
samochodzie wyładowanym rzeczami 
dla poszkodowanych
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