U spomen
Mons. MARCEL KREBEL

U Puli je u župnoj kući crkve Sv. Pavla, 11.siječnja 2008 godine, preminuo svećenik,
mons. Marcel Krebel. Osim svojih mnogobrojnih zadataka kao svećenik bio je i duhovnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva ( HKLD-a ), pulske podružnice za Istru i
član Etičkog povjerenstva u Pulskoj općoj bolnici.
Rodjen je u Tinjanu, 14. travnja 1931 godine u obitelji Ivana i Mile rođene Bottegaro.
Osnovnu školu je završio u rodnom Tinjanu. Gimnaziju je pohađao u Koparskom pa
Pazinskom sjemeništu. Teologiju je studirao u Zagrebu, Rijeci i Pazinu, gdje je i diplomirao. Zaređen je za svećenika 11. listopada 1955 godine.
Upravljao je župom Kanfanar potom Žminj. U Pulu je došao 1983 godine kao upravitelj novoosnovane župe Sv. Obitelji i voditelj gradnje pastoralnog centra Sv. Pavla,
kasnije župe Sv. Pavla, čiji je upravitelj i župnik tijekom 25 godina, sve do svoje smrti.
Uz tu službu bio je pazinski dekan, rektor pazinskog sjemeništa, ispovjednik časnih
sestara u Pazinskim Novakima, karmelićanki u Juršićima, član Katehetskog vijeća, član
Vijeća za duhovna zvanja, član Svećeničkog vijeća, kanonik Porečkog kaptola, kapelan
Njegove svetosti. Njegovo svećeničko geslo bilo je :“ O Isuse, daj da budem svećenik
po Srcu tvojemu. Po Mariji k Isusu.“ Na spomen sličici koju smo dobili kod oproštaja
pisalo je :“ Bio je revan svećenik, neumoran radnik, vrstan propovjednik i vrlo obljubljen u narodu kome je vjerno služio.“
Sa liječnicima je surađivao u okviru HKLD-a i Etičkog povjerenstva Opće bolnice Pula. Bio je duhovnik Pulske podružnice HKLD-a od osnutka podružnice 18. siječnja 1992 godine. Inače, mi smo prva podružnica HKLD-a nakon osnivanja
Društva u Zagrebu 16. veljače 1991 godine. Društvo je član Europskog saveza katoličkih liječničkih udruga ( FEAMC ).
Danas HKLD broji dvadeset podružnica, a okuplja oko 2000 članova. Društvo okuplja, osim liječnika, stomatologe, farmaceute te druge visoko obrazovane djelatnike u zdravstvu. Naša podružnica broji 70 članova. Svrha osnivanja Društva je
unapređenje zdravlja bolesnika, fizičkog i duhovnog, duhovnog zdravlja liječnika i zdravlja liječničkog zvanja općenito. Cilj
nam je osobna izgradnja prema Hipokratovoj zakletvi i kršćanskih načela. Što to znači u svakodnevnom radu ? To znači biti
najprije dobar čovjek i liječnik koji će liječiti i štititi čovjeka od začeća do prirodne smrti. Koji će se odnositi prema bolesniku
s poštovanjem i ljubavlju. Koji će njegovati dostojanstvo liječničkog zvanja.
Na tom putu zajedno smo rasli uz veliku pomoć mons. Marcela Krebela. Mons. M. Krebel bio je za sve nas, njegove suradnike, rijetko bogatstvo. Osjećali smo da imamo rijetkog čovjeka kojega je privukla i posve zahvatila ljubav prema Bogu.
Slijedeći svoje geslo, neprestano se osobno izgrađivao, obogaćivao duhovnošću i živio vjeru. Svi smo osjećali njegovu blagost, toplo srce i ljubav prema svakome, iskrenu bez ikakovih ograda. Bio nam je najprije pravi prijatelj.
Bio je također naš vrsni učitelj i duhovnik. Edukacija iz duhovnosti obuhvaćala je predavanja koja je izvrsno pripremao,
ili je i pozivao predavače-vrsne stručnjake za određene teme, duhovne vježbe ili duhovne obnove. Posebno su nas zanimala
pitanja iz bioetike. Tradicionalna medicinska etika koja se temelji na Hipokratovoj zakletvi postala je nedostatna u riješavanju nadošlih problema razvojem znanosti i tehnologije općenito, ali i promjenama u razmišljanju ljudi i stavovima o sustavu
vrijednosti. Liječnik se danas nalazi u situaciji da brani etičke principe zaštite ljudskog života. Etičke dimenzije u medicini
danas obuhvaćaju od klasičnih pitanja života i smrti i etiku kliničke prakse iz svih grana medicine, kao i etiku komunikacije,
informiranosti pacijenata te etiku bazičnih i kliničkih istraživanja. Sve su složeniji uvjeti u donošenju medicinskih odluka.
Upravo zbog svega toga osnivaju se bioetički komiteti, a njihovi počeci su upravo u katoličkim zdravstvenim ustanovama
SADa i Kanade tijekom 60-tih godina.
U Hrvatskoj prvo etičko povjerenstvo u zdravstvenim ustanovama osnovano je u Kliničkoj bolnici u Zagrebu 1993 godine, a slijedeće u našoj pulskoj Općoj bolnici 1997 godine. Mons. M. Krebel bio je od osnutka član povjerenstva, kao teolog i
ugledni svećenik župe Sv.Pavla. Tu dužnost je obavljao sve do svoje smrti savjesno i odgovorno.
Ponosni smo i zahvalni što smo imali takvog suradnika, učitelja i prijatelja. Trajna su lijepa sjećanja koja ćemo čuvati u
srcu kao najveće bogatstvo.
Ostala nam je i molitva i zahvala Bogu za dar takvog čovjeka.
U Puli, 25. 10. 2008.

				
		

Predsjednica Pulske podružnice HKLD-a :
Ljubica Hang Raguž, dr. med.
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