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PASAULINĖS GyDyTOJų KATALIKų FEDERACIJOS 
(FIAMC) XXII I  KONGRESAS IR  EUROPOS  ASOCIACIJų 

(FEAMC) VALDyBOS POSĖDIS  LURDE

2010 m. gegužės 6–9 d. Lurde vyko XXIII pasaulinės gydytojų katalikų federacijos kon-
gresas, kurio tema buvo „Mūsų – gydytojų katalikų – tikėjimas“. Šis kongresas pavadintas 
piligriminiu, nes jis vyko stebuklais pagarsėjusioje vietovėje, kurią gausiai lanko tikintieji. Iš 20 
Europos šalių dalyvavo 361 atstovas (daugiausia iš Prancūzijos – 124 ir iš Italijos – 135), iš 12 
Azijos ir Okeanijos šalių – 47, iš Amerikos šalių – 31. Lydinčiųjų asmenų buvo 197, taigi iš viso 
atvyko 631 žmogus. 

Gegužės 5 d. vyko Generalinės asamblėjos vykdomojo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo 
2006 m. gegužės mėn. per Barselonos kongresą įteisinti nariai: FIAMC generalinis sekretorius 
dr. Salvino Leone (Italija) po kelių mėn. buvo pakeistas dr. Tamo Czaky-Pallavicini (Austrija), 
sekretoriato vadovė Isabelle Biondi (Italija) – Antonia Cavarrubias (Čilė), o ši – Silvijos Vassilj 
(Kroatija), dvasinį vadovą Tėvą Maurizio Calipari (Italija) pakeitė Tėvas dr. Maurizio Pietro-
Faggionio OFM, popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracinės tarybos pirmininką 
kardinolą Javierą Lozano Barraganą (Meksika) – vysk. Zigmundas Zimowski (Lenkija), popie-
žiškosios Gyvybės akademijos vysk. Elio Sgreccia – monsinjoras Rino Fisachellas.

Gegužės 6 d. rytiniame posėdyje, dalyvaujant visų asociacijų delegatams, FIAMC nau-
jais nariais išrinkti Egiptas ir Omanas, o federacijomis tapo Kanada ir Meksika. Prezidentu 
perrinktas dr. Jose-Maria Simon Castellvi (Ispanija), o viceprezidentu – dr. John Lee (Singa-
pūras). Generaliniu sekretoriumi išrinktas dr. Ermano Pavesi (Šveicarija), iždininku – Ke-
vin Murrell (JAV). Kitas vykdomojo komiteto posėdis vyks 2010 m. lapkričio 20–21 d. Ro-
moje (po tarptautinio popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracinės tarybos 
susirinkimo). Kitas FIAMC kongresas bus organizuojamas Bombėjuje (Indija) 2014 m.

Kongreso atidarymas vyko viešbučio „Šventoji Bernadeta“ salėje. Čia, pirmininkaujant 
Lurdo gydytojų katalikų asociacijos pirmininkui dr. Patrick Theilieriui, Azijos ir Malaizijos 
federacijos prezidentui dr. Freddy Lohui, Italijos asociacijos sekretoriui prof. Franko Balzaretti, 
buvo perskaitytas Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone sveikinimas, ku-
riame nurodyta, kad gydytojas, gydydamas ligonį, visada turi vadovautis Kristaus pavyzdžiu. 
Kongresui sveikinimo žodžius tarė FIAMC prezidentas dr. Jose-Maria Simon Castellvi, Tarbo ir 
lurdo vyskupas Jacques Perrier, FIAMC dvasinis vadovas Tėvas Faggioni, Lurdo meras Jean-
Pierre Artiganave, CCMF 2 prezidentas dr. Bertrand Galichon, misionierių vardu Pere Horacio 
Brito, Lurdo AMI dr. Alessandro De Franciscis, Havro vyskupas Michel Guyard, popiežiškosios 
pastoracinės sveikatos apsaugos darbuotojų tarybos prezidentas vysk. Zygmund Zimowski.

Gegužės 7 d. po rytinių mišių Bernadetos grotoje prasidėjo pirmoji kongreso sesi-
ja „Dievas – Kūrėjas“. Jai vadovavo FEAMC prezidentas dr. Fransua Blin (Prancūzija) ir Vo-
kietijos AMC prezidentas dr. Rudolf Giertler. Skaityti tokie pranešimai: „Evoliucija ir sukūri-
mas“ (prof. D. Turbon, Ispanija), „Šiandienis pripažinimas, kad Dievas yra Kūrėjas“ (Tėvas F. 
Euve, Prancūzija), „Kreipimasis į gydytoją, nes Dievas sukūrė ir jį taip pat“ (vysk., med. dr. 
Pascal), „Lurdas ir jo stebuklai išganymo veikloje“ (dr. P. Theillier, Prancūzija), „Pasveikimai 
ir stebuklai“ (T. Anatrella, Prancūzija), „Bažnyčia ir gydytojai katalikai“ (prof. G. L. Gigli). 
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Antrajai sesijai „Jėzus Kristus kenčiantis ir gydantis“ vadovavo dr. John Lee (Singapūras), 
prof. Alexandre Laureano Santos (Portugalija), dr. Beatrix Paillot (Prancūzija). Skaityti pranešimai: 
„Gydytojas negali matyti ligonio veide Kristaus veido, jei jis pats nemato savo veido Kristaus veide“ 
(prof. A. Anzani, Italija), „Gydytojas, jo gebėjimai ir silpnybės“ (Tėvas O. Dinetchin, Argentina), 
„Ar gydytojas, gydydamas ligonį, turi prie gydymo kaip terapiją prijungti maldą?“ (dr. R. Watson, 
JAV). „Mergelė iš Lužano“ (dr.  A. Nolazco, Argentina), „Palaimintasis dr. Torre: ligonis ir Kristaus 
įvaizdis“ (dr. X. Sanz-Latiesas, Ispanija), „Lolo – jaunas ir neįgalusis – aklas žurnalistas“ (Tėvas, prof. 
R. Higueras-Alamo, Ispanija), „Šventoji Dvasia, bendruomenė ir pasveikimas“ (dr. K. Murell, JAV), 
„Gydytojo tikėjimas ir pasveikimas“ (prof. E. Pavesi, Šveicarija), „Medikų profesionalų pašaukimo 
misija ir dvasinis gyvenimas“ (prof. S. Fernandes, Indija), „Bažnyčia Afrikoje ir tarptautinis bioe-
tikos judėjimas“ (prof. P. Effa), „Tikėjimo filosofija ir medicina Ukrainoje“ (prof. i. luts, ukraina).

Po pietų pertraukos įvyko Europos gydytojų katalikų valdybos FEAMC posėdis, kuriame 
dalyvavo 23 šalių atstovai. Po prezidento dr. Blino sveikinimo kalbos aptartas Lvove vykęs 
posėdis. Airijos delegacija atšaukė 2012 m. planuotą kongresą Dubline. Kiekvienai Europos aso-
ciacijai numatytas internetinis puslapis. Pasak sekretoriaus, į FEAMC prašosi priimama Egipto 
gydytojų katalikų (koptų) organizacija. Nutarta, kad ji iš pradžių turi būti priimta į FIAMC. 
Atsiskaitė iždininkas prof. Alexandre Laureano Santos, viceprezidentai. Buvo pasveikintas prof. 
Josef Marek (Čekija), aštuonerius metus vadovavęs FEAMC valdybai. Jis apdovanotas Popie-
žiaus Benedikto XVI Šv. Jurgio Didžiojo Kryžiaus ordinu. Kiti valdybos posėdžiai vyks rudenį 
Bratislavoje, o pavasarį – Berlyne. Posėdis baigtas sugiedojus „Salve Regina“. 

Gegužės 8 d. po Šv. mišių Bernadetos grotoje prasidėjo trečioji sesija „Gyvenimo dvasia“, 
kuriai vadovavo prof. Josef Marek (Čekija), prof. Christian Brežeon (Prancūzija), dr. Francisco 
Diaz- Herrera (Čilė). Skaityti tokie pranešimai: „Vartojimas ir piktnaudžiavimas psichiatrijoje 
naudojamais vaistais JAV“ (dr. B. Duncan, JAV), „Kamieninių ląstelių naudojimas medicinoje“ 
(dr. N. Napoli, Italija), „Gydyti žmogaus kūną ar asmenį?“ (vysk., med. dr. M. Aupetit, Prancūzi-
ja), „Jauni gydytojai katalikai Kroatijoje“ (prof. J. Markeljevič, Kroatija), „Motinystė – Bažnyčios 
prioritetas“ (prof. R. Walley, JAV), „žmogaus gyvybės apsauga“ (prof. B. Chazan, Lenkija), „Rytų 
Timore portugalų Bažnyčios mokykloje ugdoma motinystė“ (prof. F. M. Maymone, Portugalija).

Sesijai „Už žmogaus gyvybę“ vadovavo dr. George Isajiw (JAV), dr. nicolaus Zwicky-Aeber-
hardt (Šveicarija). Skaityti pranešimai: „Dabartiniai iššūkiai gydytojui katalikui ir gyvybės kultūrai“ 
(prof. J. Glasa, Slovakija), „Medicinino aborto pasaulinis plitimas ir kaip jį sustabdyti“ (M. Davenport, 
JAV), „Šventoji Dvasia, Viešpats ir gyvybės Kūrėjas“ (A. Lastman, Australija). 

Gegužės 8 d. 17 val. vyko eucharistinė procesija, buvo meldžiamasi už ligonius, vakare 
melstasi Šv. Bernadetos grotoje. 

Gegužės 9 d. rytą požeminėje Šv. Pijaus X bazilikoje buvo aukojamos daugiakalbės mišios. 
Po jų vyko popiežiaus Jono XXI medicinos ir deontologijos tarptautinio apdovanojimo įteikimo 
už geriausią mokslinį darbą medicinos etikos srityje ceremonija. Šis apdovanojimas atiteko 
portugalų mokslininkams dr. Anna Sofia Corvalho ir Susana Magalhaes. 

Ceremoniją vainikavo iškilmingi pietūs ir kongreso uždarymas.
Daugiau informacijos apie kongreso darbą galima rasti adresu www.fiams2010.org 

Vilnius, 2010 m. gruodžio 5 d.

Leonas Laimutis Mačiūnas
Pasaulinės gydytojų katalikų federacijos 

Europos asociacijų valdybos narys
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