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Życzenia – Boże Narodzenie 2011 r. 
24 grudnia 2011r. 
 
Choć może nie zawsze żyjemy tą świadomością, to jednak w naszych rękach spoczywa 
odpowiedzialność za doskonalenie więzów rodzinnych.  
 
Bóg przez zrodzenie Jezusa z Maryi i pod opieką św. Józefa postanowił odbudować zaufanie 
w wielkiej rodzinie ludzkiej. A Święta Bożego Narodzenia zawsze nam o tym przypominają, 
zwłaszcza w tym roku, gdy mamy zgłębiać prawdę, że „Kościół jest naszym domem”. Te 
święta, zawsze są czasem leczenia ran zadanych w każdej rodzinie, przez przebaczenie i 
doskonalenie zaufania.  
 
Oby obchody Bożego Narodzenia były prawdziwie chrześcijańskie, nie straciły głębokiej 
wartości religijnej i nie zostały zdominowane tylko przez zewnętrzną krzątaninę. 
 
Życzę Państwu i sobie, aby w tym okresie Świąt Bożego Narodzenia na nowo rozbudziły się 
w nas potężne i przepiękne uczucia religijne pomagające przeżywać odważnie dar wiary. 
 
Opłatek w naszych rękach niech będzie również okazją do odnawiania zaufania, jakim mamy 
darzyć naszych bliskich. Niech Bóg obficie błogosławi na tegoroczne Święta Narodzenia 
Pana i zbliżające się dni Nowego Roku 2012. Niech każde spotkanie z Jezusem, zwłaszcza 
obecnym w drugim człowieku, napełnia serca nasze radością, pokojem i żywą nadzieją.  
 
Na radosne i owocne świętowanie Bożego Narodzenia – Szczęść Boże! Z wyrazami szacunku 
i obietnicą pamięci modlitewnej  
 
Ks. Jacek Kaszycki  
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 

 

Rekolekcje adwentowe dla środowiska 
medycznego oraz ludzi chorych 
„ZRÓBMY WSZYSTKO, ABY KO ŚCIÓŁ 
NADAL BYŁ NASZYM DOMEM” 
 
16 grudnia 2011r. 
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Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej zaprasza pracowników służby 
zdrowia oraz ludzi chorych i cierpiących, a także ich rodziny na rekolekcje adwentowe. W 
tym roku rekolekcje będą przeżywane pod hasłem: „Zróbmy wszystko, aby Kościół nadal był 
naszym domem”.  

 
 
 
Na temat Kościoła krąży wiele błędnych teorii, a nawet przekonań, które chętnie powtarzają 
ludzie spoza Kościoła, głosząc, że Kościół to biskupi i księża. Tymczasem tak naprawdę, 
Kościół to Chrystus i zjednoczeni z Nim wszyscy ochrzczeni, bo nie ma Kościoła bez 
Chrystusa – Głowy i nie ma Kościoła bez ludzi – jego członków, którymi są wszyscy 
wierzący. Co zatem robimy, byśmy w Kościele czuli się jak w domu, do którego chętnie 
wracamy? To pytanie warto postawić na progu nowego roku liturgicznego.  
 
Nauki rekolekcyjne będą głoszone w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie w dniach 18 – 21 grudnia 2011 r. o godz. 14:30.  
 
Zaznaczamy, że w grudniu spotkanie formacyjną dla pracowników służby zdrowia będzie 
przeżywane właśnie w ramach zapowiedzianych rekolekcji adwentowych.  
 
Ks. Jacek Kaszycki  
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 

 

„B ądźcie moimi naśladowcami…” 
- Refleksje porekolekcyjne… 
 
21 listopad 2011r. 
 
Ludzie chorzy, cierpienie, modlitwa – to wielki, ale i trudny skarb Kościoła. Dlatego bywa 
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zaskakujący i wymagający, lecz także bardzo ważny i potrzebny. Uczy pokory, cierpliwości, 
ale też i wielkiej nadziei. Dlatego, aby nie stracić jego znaczenia i ważności z naszego pola 
widzenia w dniach 7 – 10 listopada 2011 roku Ogólnopolskie Duszpasterstwo Służby 
Zdrowia zorganizowało czterodniowe rekolekcje – spotkanie formacyjno – szkoleniowe dla 
Księży Kapelanów Szpitali i Domów Pomocy Społecznej.  
 
Miejscem modlitwy i wspólnych refleksji była Jasna Góra. W tym roku mottem przewodnim 
były słowa: „Bądźcie moimi naśladowcami…”, a nauki rekolekcyjne głosił Ks. prof. dr hab. 
Stanisław Warzeszak – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.  
 
W rekolekcjach uczestniczył Bp Stefan Regmunt – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby 
Zdrowia oraz około 200 kapłanów posługujących w szpitalach, domach opieki i hospicjach w 
Polsce.  
 
U początku wspólnej modlitwy, w trakcie Mszy św. sprawowanej w bazylice jasnogórskiej, 
Bp Stefan Regmunt zaznaczył: „Cieszymy się, że przybyli księża kapelani, że tutaj, na Jasnej 
Górze, tą Mszą św. możemy składać Bogu dziękczynienie za ten miniony rok. Niech te 
wszystkie nauki, które otrzymamy, będą dla nas źródłem refleksji do tego, aby każdy z nas 
mógł odnowić swoją wiarę, by mógł z jeszcze większą mocą i radością posługiwać drugiemu 
człowiekowi, w sposób szczególny posługiwać choremu”. 
 
Trwając na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym i przed cudownym wizerunkiem 
Matki Bożej Częstochowskiej uczestnicy rekolekcji podjęli trud pogłębienia prawdy, że 
autentyczna odpowiedź na wezwanie Chrystusa pozwala prawdziwie leczyć dusze chorym i 
potrzebującym. Coroczna możliwość spotkania i modlitwy u stóp Matki Bożej napełnia 
zawsze otuchą i nadzieją oraz odnowioną chęcią służenia drugiemu człowiekowi. Zawsze jest 
to czas wyciszenia, umocnienia, ale też pewnego szkolenie w praktycznych sprawach, i 
wymiany doświadczeń – które jedni drugim przekazują. 
 
W kontekście tematu rekolekcji: „Bądźcie moimi naśladowcami…”, Ks. prof. Stanisław 
Warzeszak zaznaczył, że: „kapłani, jako uczniowie Chrystusa, mają być przykładem służby 
człowiekowi we wszystkich potrzebach. W tym przypadku szczególnie w sytuacji cierpienia. 
Człowiek to nie jest tylko cierpiące ciało, ale także cierpiący duch”. A zatem trzeba nam także 
na nowo odkrywać potrzebę posługi i budzenia wiary, nadziei i miłości wśród chorych, 
cierpiących oraz wśród tych, którzy przeżywają swój wiek podeszły w poczuciu opuszczenia, 
porzucenia, w samotności, bez wsparcia rodziny. 
 
Kapelani utrwalali również świadomość, że posługa kapelanów szpitalnych potrzebna jest nie 
tylko pacjentom i ich rodzinom, stanowi również wsparcie dla personelu medycznego, który 
w obecnych czasach boryka się z wieloma problemami. Zwłaszcza, że dzisiaj liczba osób 
chorych w stosunku do personelu szpitalnego ciągle się zwiększa.  
 
Pracownicy Służby Zdrowia są często przepracowani, przemęczeni, niejednokrotnie wypaleni 
zawodowo, a to rzutuje na sposób i jakość pracy. I dlatego trzeba być także dla nich – 
szczególnie przez obecność, dobre słowo, wspólną i indywidualną modlitwę, aby także 
rozumieć ich ogromny wysiłek i zmęczenie, którego doświadczają.  
 
Obok konferencji, wspólnej modlitwy, medytacji, nabożeństw i Mszy św., kapelani mieli 
okazję uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych połączonych z dyskusjami.  
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Między innymi była mowa na temat: Komunikacja z chorymi w różnych stanach 
psychicznych. Zagadnienie to przybliżył psychiatra i psychoterapeuta - dr n. med. Artur 
Cedro.  
 
Podkreślał, że także i w naszym środowisku posługiwania, często jeszcze i dziś istnieje lęk 
przed chorobami psychicznymi i osobami chorymi psychicznie. Wynika on głównie z tego, że 
otacza je atmosfera tajemniczości i nieprzewidywalności. A kontakt z osobami chorymi 
psychicznie wystawia na próbę naszą cierpliwość, tolerancję dla innego pojmowania i 
przeżywania świata, zdolność do okazywania współczucia. Łatwiej jest odwiedzić 
znajomego, który choruje na serce, niż przyjaciela chorego na schizofrenię, który raczej nie 
okaże nam wdzięczności. A tym czasem chorzy psychicznie są samotni, odizolowani od 
świata podwójnie – samą chorobą oraz naszą obojętnością, a niekiedy wręcz wrogością. Są to 
często ludzie bardzo inteligentni i wrażliwi, podobnie jak inni, tęsknią za przyjaźnią i 
miłością. Nie zapominajmy o tym i nie szczędźmy im tego, gdyż oni potrzebują naszej 
szczególnej uwagi i opieki duszpasterskiej. 
 
Inny ważny temat to: „Rola kapelana szpitalnego w kontakcie z pacjentką po poronieniu, 
martwym urodzeniu oraz w procesie żałoby rodziców”.  
 
To zagadnienie było przybliżone przez członkinie tzw. „Grupy Wsparcia dla Rodziców po 
Stracie Dzieci” działającej przy parafii św. Jerzego w Rydułtowach. 
 
Streszczając to jakże ważne, choć trudne zagadnienie, Pani Aleksandra Matuszczyk-Kotulska 
– dziennikarka niezależna – oraz Matka utraconego dziecka – Pani Klaudia, starały się 
zwrócić uwagę na to, że: co roku duża grupa ludzi w Polsce doświadcza tzw. przegranych 
narodzin, gdy ciąża nie kończy się pomyślnie. Dotyczy to tych, którzy przeżywają śmierć 
dziecka w wyniku poronienia, przedwczesnego porodu, powikłań w trakcie lub po nim. Tylko 
ktoś, kto przeszedł tę bolesną drogę wie, ile ona znaczy. Jednak śmierć jako jeden z tematów 
społecznych otacza swoista sfera milczenia, tym większa, im mniejszy był człowiek, który 
odszedł. Dla rodziców poronienie jest stratą dziecka – upragnionego, oczekiwanego, 
ukochanego.  
 
Obie Panie przedstawiły problemy dotyczące śmierci dziecka w wyniku poronienia oraz 
uczuć matki po stracie. Zaprezentowały sposoby społecznego odbioru poronienia w szpitalu, 
rodzinie, dalszym otoczeniu i społeczeństwie. Podały również wskazówki dotyczące pomocy 
rodzicom doświadczającym śmierci dziecka oraz przedstawiono aktualną sytuację prawną 
tych rodziców. 
 
Natomiast ostatnie spotkanie z serii zagadnień szkoleniowo – formacyjnych na temat: 
„Kapelan szpitalny – relacje między chorym i personelem medycznym” zostało 
zaprezentowane przez – Panią dr n. med. Wandą Terlecką – Prezes Katolickiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.  
 
Pani Prezes starała się uświadomić uczestnikom spotkania znaczenie obecności i rolę jaką ma 
do spełnienia kapelan spostrzegany jako człowiek, mężczyzna i kapłan w miejscu swego 
posługiwania. Ta obecność i posługa kapłana ważna jest, gdyż dzisiaj medycyna i służba 
zdrowia jest zdehumanizowana. Należy rehumanizować medycynę i służbę zdrowia i 
przypomnieć, że lekarz w swoich działaniach ma pamiętać, że pacjent, człowiek cierpiący 
musi być traktowany z należytym szacunkiem i z poszanowaniem jego godności.  
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Należałoby pewnie dodać, że tak naprawdę te działania powinny prowadzić nie tylko do 
humanizacji, ale także do chrystianizacji całego środowiska. 
 
W trakcie naszych spotkań został przedstawiony nowy Duszpasterz Krajowy Apostolstwa 
Chorych, którym – po dwóch kadencjach Ks. Stanisława Michałowskiego – został 
mianowany Ks. Wojciech Bartoszek pochodzący z archidiecezji katowickiej. 
 
Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
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Służba Zdrowia u św. Łukasza w Parafii 
Mrowla 
k. Rzeszowa 
 
26 października 2011r. 
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Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Parafii Mrowla – która jest jedyną parafią w 
rzeszowskiej diecezji pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty – przedstawiciele kapelanów 
szpitalnych, lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników służby zdrowia 
zgromadzili się przed pięknym wizerunkiem św. Łukasza, umieszczonym w ołtarzu głównym, 
aby wspólnie modlić się w intencjach dotyczących pracowników służby zdrowia, ich rodzin i 
tych, wśród których pracują.  
 
Była to szczególna okazja, aby w miesiącu różańcowym, w październiku, gdy w liturgii 
wspominamy tak wielu świętych, przybliżyć sobie Patrona środowiska medycznego.  
 
Data liturgicznego wspomnienia św. Łukasza od tego roku występuje w bliskości 
wspomnienia w liturgii Błogosławionego Jana Pawła II – również wielkiego przyjaciela, a w 
przeszłości, duszpasterza pracowników służby zdrowia, co stworzyło okazję, aby złożyć Panu 
Bogu dziękczynienie za dar beatyfikacji tego Wielkiego Polaka w łączności z uroczystościami 
dziękczynienia polskiego środowiska medycznego, które właśnie w tym czasie miały miejsce 
w Rzymie.  
 
Z tej racji na zakończenie spotkania w Mrowli odbył się koncert organowy – dedykowany bł. 
Janowi Pawłowi II. Przy organach miejscowej świątyni zasiadł absolwent historii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk humanistycznych, Pan Organista Marek 
Bochniak, specjalizujący się w improwizacji organowej, a szczególnym źródłem inspiracji 
pozostaje dla niego twórczość francuskich kompozytorów XIX wieku. Jest on kierownikiem 
artystycznym Spotkań z Muzyką Organową w Dąbrowicy koło Lublina.  
 
Dla lepszego i pełniejszego odbioru tego, co mogliśmy usłyszeć, tematykę prezentowanych 
utworów przybliżał Prof. dr hab. Cezary Taracha – historyk, hispanista związany z 
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie, 
kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego na KUL, wielokrotny 
organizator „Spotkań z Muzyką Organową” w Polsce i za granicą. Trzeba nam odmawiania 
modlitwy różańcowej, tak aby otoczyć kordonem tej modlitwy wszystkich, także 
pracowników służby zdrowia, bo według nauczania papieży i objawień Maryjnych to 
różaniec może być ostatnią szansą – obok miłosierdzia Bożego – dla całego współczesnego 
świata. Dlatego przed Mszą św. była wspólna modlitwa różańcowa prowadzona przez służbę 
zdrowia z Mrowli.  
 
Mszy św. przewodniczył Kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie – Ks. Jerzy Grudniak, a kazanie wygłosił Asystent Kościelny 
Podkarpackiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – Ks. dr hab. 
Andrzej Garbarz.  
 
Współkoncelebrowali:  
Kapelan Szpitala MSW w Rzeszowie, Asystent Kościelny Podkarpackiego Oddziału 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek i Położnych – Ks. Franciszek Marciniec, 
Kapelan Szpitala Powiatowego w Strzyżowie – Ks. Edward Niemiec, 
Kapelan Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – Ks. Józef Półchłopek, 
Kapelan Szpitala Rejonowego w Jaśle – Ks. mgr Grzegorz Kamiński, 
Kapelan Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie – Ks. dr Krzysztof Tomkiewicz, 
Proboszcz Parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli – Ks. mgr Ryszard Tokarz, 
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Kapelan Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Diecezjalny 
Duszpasterz Służby Zdrowia – Ks. mgr Jacek Kaszycki. 
 
Choroba sprawia, że człowiek doświadcza kruchości swojego ciała, a nawet w pewnych 
sytuacjach kruchości swojego życia.  
 
Tym bardziej dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie, gdzie panuje swoisty kult ciała, cierpienie 
fizyczne wywołuje bardzo często ogromny kryzys człowieka, zarówno w jego sferze 
psychicznej jak i duchowej. W sytuacjach nagłego przyjścia choroby, załamanie człowieka 
jest jeszcze większe.  
Wobec tych problemów stają codziennie ci, którym patronuje św. Łukasz. Czyż ich służba nie 
jest trudnym i odpowiedzialnym powołaniem? Czy pracując pośród chorych wystarczy być 
tylko dobrym fachowcem, czy też trzeba czegoś więcej? Warto przez chwilę się nad tym 
zastanowić… 
Karol Wojtyła – jako Papież – do środowiska medycznego skierował to, jakże nieustannie 
aktualne, wezwanie: „…ważne jest, aby nigdy nie zabrakło w tych instytucjach wyrazistej i 
kompetentnej obecności osób wierzących”. A zatem, niech Święty Łukasz obejmuje lekarzy, 
pielęgniarki oraz innych pracowników służby zdrowia swoją opieką. Potrzebują oni z 
pewnością pomocy z nieba, by nie zatracić piękna swojego powołania i charyzmatu.  
 
Pamiętajmy, co mówił obecny Papież Benedykt XVI w czasie pielgrzymki po Niemczech – a 
mówił nie tylko do swoich rodaków, ale do całego świata: „Bez Boga nie ma przyszłości…” 
oraz „Kto wierzy nigdy nie jest sam…”. Aby ułatwić oddawanie: „Cezarowi to, co należy do 
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Ewangelia z 16 października 2011 r.) – jako 
duszpasterze środowiska medycznego – zapraszamy do udziału w katechezach, „niedzielach 
formacyjnych”, które są organizowane zasadniczo w ostatnie niedziele miesiąca.  
 
Na najbliższą taką „niedzielę formacyjną” zapraszamy 30 października 2011 r. – do Kaplicy 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, a także 
poszczególnych kaplic w naszych szpitalach. Natomiast 27 listopada br. w trakcie Mszy św. o 
godz. 10:30 będziemy modlić się za zmarłych pracowników służby zdrowia.  
 
Ks. Jacek Kaszycki  
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
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LIST PRZED ŚWIĘTEM ŚW. ŁUKASZA 
 
14 września 2011r. 

 
Szanowni Państwo! 
Lekarze, Pielęgniarki, Położne! 
Pracownicy Służby Zdrowia! 
 
W miesiącu różańcowym, w październiku, w liturgii 
będziemy wspominać postać bardzo ważną dla środowiska 
medycznego – jest nią Święty Łukasz – wierny towarzysz i 
współpracownik Świętego Pawła Apostoła, któremu 
towarzyszył w wielu podróżach misyjnych, autor Ewangelii 
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oraz Dziejów Apostolskich.  
 
Z zawodu był on lekarzem, dlatego też stał się patronem ludzi związanych w różnoraki 
sposób ze światem medycznym. A tradycja przypisuje mu także umiejętności artystyczne, 
malarskie, dlatego sugeruje się, że jest autorem wielu ikon.  
 
Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Parafii Mrowla – która jest jedyną Parafią w 
rzeszowskiej diecezji pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty – zrodziła się myśl, aby 
właśnie tam przed pięknym wizerunkiem św. Łukasza, umieszczonym w ołtarzu głównym, 
podjąć próbę zgromadzenia środowiska medycznego na chwile wspólnej modlitwy w 
intencjach dotyczących pracowników służby zdrowia, ich rodzin i tych, wśród których 
pracują.  
 
Data liturgicznego wspomnienia św. Łukasza od tego roku będzie występowała w bliskości 
wspomnienia w liturgii osoby Błogosławionego Jana Pawła II – również wielkiego 
przyjaciela, a w przeszłości duszpasterza pracowników służby zdrowia, co stwarza okazję, 
aby złożyć Panu Bogu dziękczynienie za dar beatyfikacji tego Wielkiego Polaka w łączności 
z uroczystościami dziękczynienia polskiego środowiska medycznego, które właśnie w tym 
czasie będą miały miejsce w Rzymie.  
 
Na wspomniane uroczystości w imieniu Proboszcza – Ks. Ryszarda Tokarza oraz własnym, 
bardzo serdecznie zapraszam Was – Szanowni Państwo na 16 października 2011 r. (niedziela) 
do Parafii Mrowla k. Rzeszowa.  
 
Ks. Jacek Kaszycki 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia  
 
Plan przebiegu uroczystości: 
16.30 – Różaniec – prowadzi służba zdrowia z Mrowli 
17.00 – Msza św. – prowadzi duszpasterstwo służby zdrowia diecezji rzeszowskiej  
18.00 – Koncert organowy – dedykowany bł. Janowi Pawłowi II  
 
Święty Łukaszu – Patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!  
 
Z pamięcią modlitewną  
Ks. Jacek Kaszycki  
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia  

 

PIELGRZYMKA SŁU ŻBY ZDROWIA NA 
JASNĄ GÓRĘ  
– 22 maj 2011 r. 
 
Holistyczne* podejście do służby zdrowia, to także „modlitwa o uzdrowienie 
odpowiedzialnych za polską służbę zdrowia”…  
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Środowisko medyczne reprezentowane w głównej mierze przez pielęgniarki, położne, 
pracowników pogotowia ratunkowego, rehabilitantów, farmaceutów i lekarze, a także 
dyrektorów szpitali i innych placówek medycznych uczestniczyło 22 maja 2011 r. na Jasnej 
Górze w Pielgrzymce Pracowników Służby Zdrowia. Wraz z nimi modlili się diecezjalni 
duszpasterze służby zdrowia i księża kapelani.  
 
Doroczną pielgrzymkę poprzedziły rekolekcje dla środowiska medycznego, które wygłosił ks. 
Tadeusz Polak. Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 20 maja i trwało do sobotniego wieczoru. 
Uwieńczeniem rekolekcji był Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej, który poprowadzili: 
bp Stefan Regmunt, dr Wanda Terlecka – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich i ks. Stanisław Warzeszka – krajowy duszpasterz Służby Zdrowia.  
 
„Jest to dla nas czas szczególnej audiencji u Ciebie Maryjo, u Matki największego Lekarza, 
największego Dawcy Życia, największego Pielęgniarza i Człowieka i Ludzkości”  – powiedział 
bp Stefan Regmunt.  
 
„Dzisiaj proszę Cię Matko ogarnij wszystkie nasze braki, wszystkie błędy i winy, wszystkie 
braki każdego lekarza, każdego pracownika Służby Zdrowia, wszystkie braki poszczególnych 
zawodów medycznych, wszystkich urzędników i organizatorów Służby Zdrowia w Polsce. 
Wszystkie, dosłownie wszystkie dostrzeżone przez Ciebie braki powierz swemu Synowi jak w 
Kanie, i proś za nami Ducha Świętego, aby otworzył i uzdolnił każdego z nas do wypełniania 
własnym życiem Twojej rady: Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie” – 
powiedziała dr Wanda Terlecka.  
 
Przypominając słowa bł. Jana Pawła II, że „na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni”, ks. 
Stanisław Warzeszak mówił: „W Służbie Zdrowia przede wszystkim aptekarze są w ostatnim 
czasie ograniczeni co do wolności – wolności sumienia. W mediach podkreśla się, że mają 
obowiązek dostarczyć każdy środek na receptę, którego klient potrzebuje (...) Gdy tymczasem 
aptekarz ma prawo uważać, że produkt antykoncepcyjny lub wczesnoporonny stanowi zło 
przeciwko życiu ludzkiemu i nie będzie współpracował w jego popełnianiu. Nie jest to 
sprawiedliwe, że aptekarz musi je dostarczyć wbrew własnemu sumieniu”. Podkreślił, że w 
Służbie Zdrowia trzeba pielęgnować najwyższe standardy etyczne. „Cóż wart jest pracownik 
Służby Zdrowia ze złamanym sumieniem?” – pytał krajowy duszpasterz Służby Zdrowia i 
zaapelował o poszanowanie wolności sumienia każdego człowieka.  
 
Drogą Krzyżową i nocnym czuwaniem przed Cudownym Obrazem, na które przybyło ok. 2 
tys. pątników – w tym około 200 osób z diecezji rzeszowskiej – rozpoczęto 87. doroczną 
pielgrzymkę środowiska medycznego na Jasną Górę.  
 
W tym roku to modlitewne spotkanie było dziękczynieniem za dar beatyfikacji Jana Pawła II, 
niestrudzonego obrońcę życia.  
 
W godzinach porannych w Sali o. Kordeckiego pielgrzymi wysłuchali konferencji nt. „Lekarz 
i pielęgniarka wobec ludzkiego cierpienia” – którą wygłosił prof. Jerzy Jurkiewicz z 
Warszawskiej Kliniki Neurochirurgii IMDiK PAN – specjalista wysokiej klasy, a po 
wykładzie można się było zorientować, że to także wielki Przyjaciel tych, którzy potrzebują 
pomocy, ciepłego słowa i wiary w to, że nie wolno się poddawać i tracić, ani niszczyć 
nadziei.  
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Pielgrzymka stała się również okazją do pokornej modlitwy i przedstawienia Bogu trudnych 
spraw środowiska medycznego. Zatem od ok. godz. 10.15 na jasnogórskich błoniach 
rozpoczęło się czuwaniu maryjne, przygotowujące do Mszy św. Centralnym punktem 
pielgrzymki była Msza św. odprawiana w niedzielę na Jasnogórskim Szczycie, którą 
koncelebrowało 57 kapłanów (w tym ks. R. Lis, ks. A. Kluz, ks. J. Kaszycki). Oprawę 
muzyczną przygotował Chór Akademii Medycznej z Lublina.  
 
Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.00, a przewodniczył jej bp Stefan Regmunt, 
przewodniczący Episkopatu Polski d/s Służby Zdrowia.  
 
Pielgrzymów powitał podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak – wypowiadając słowa: 
„Drodzy pielgrzymi, przybyliście na to miejsce wybrane przez Boga, by z ufnością zawierzyć 
Mu przez Maryję swoją posługę nad chorymi, swoje zakłady i miejsca pracy z nadzieją, że 
prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia znajdzie się wśród priorytetów władz 
państwowych”.  
 
Natomiast bp Stefan Regmunt zaznaczył, że: „Przychodzimy, by zawierzać nasze radości i 
troski Tej, która zawsze jest blisko człowieka cierpiącego i tych, którzy cierpiącemu służą. 
Niech Maryja dzisiaj będzie szczególną naszą Orędowniczką”.  
 
Wcześniej też mówił, że: „Kryzys polskiej służby zdrowia jest dzisiaj najbardziej dotkliwym 
problemem społecznym. Odczuwamy go wszyscy. Widzimy to chociażby poprzez pryzmat 
złego kontraktowania usług medycznych, długiego oczekiwania na wizytę u lekarza 
(szczególnie specjalisty), niedofinansowania placówek medycznych. Mało czytelna dla 
społeczeństwa jest także prywatyzacja służby zdrowia - wiele do życzenia pozostawia 
przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego. Część personelu służby zdrowia szuka 
lepszych warunków poza granicami naszego kraju lub podejmuje pracę jednocześnie w kilku 
placówkach medycznych. To z kolei odbija się na braku czasu dla najbliższych, rodziny, 
dzieci.  
 
Ze względu na obowiązujące przepisy pacjent traktowany jest dzisiaj w wielu przypadkach 
jako jednostka chorobowa, a nie istota fizyczno-duchowa. Rząd, resort zdrowia muszą czuć 
się odpowiedzialni za podstawową opiekę zdrowotną. Decyzje dotyczące służby zdrowia nie 
mogą być podejmowane zza biurek w gabinetach polskich i europejskich. Służba zdrowia nie 
może funkcjonować na zasadzie dominacji ekonomii nad etyką”.   
 
Homilię wygłosił bp Ignacy Dec – pochodzący z terenów Podkarpacia, obecny ordynariusz 
diecezji świdnickiej, rozwijając ewangeliczną myśl Chrystusa: „Ja jestem drogą prawdą i 
życiem” , a odwołując się do słów bł. Jana Pawła II przypomniał, że Służba Zdrowia ma 
szczególną misję wobec daru życia.  
 
„Tak, jak toczy się dzisiaj bitwa o prawdę, tak toczy się dzisiaj walka o życie człowieka. 
Najczęściej bywa tak, że ci, którzy zabijają prawdę, niszczą także życie człowieka” - 
zauważył w homilii bp Ignacy Dec.  
 
Przywołując myśl Ojca Świętego bł. Jana Pawła II przypomniał Pątnikom, że: „Ko ściół 
powołany do dawania świadectwa w społeczeństwie broni życia od chwili poczęcia do 
naturalnej śmierci (…) Musimy stanowczo głosić, że życie to dar Boży, którego ochrona jest 
zadaniem nas wszystkich. Ten obowiązek spoczywa nade wszystko na pracownikach Służby 
Zdrowia, jako że ich szczególną misją jest służba życiu we wszystkich jego fazach, zwłaszcza 
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w momentach słabości i choroby”.  
 
„Pro śmy, by świat lekarski pełnił swoją samarytańską posługę w duchu Ewangelii, w duchu 
Bożego Prawa zawartego w Dekalogu i zapisanego także w naszym ludzkim sumieniu. 
Módlmy się też o to, by ci, którzy są odpowiedzialni za organizację Służby Zdrowia w naszym 
kraju, liczyli się z godnością ludzi chorych, ale także by ułatwiali posługę medyczną lekarzom 
i pielęgniarkom, by ci posługujący też cieszyli się stosowną, zasłużoną zapłatą”.  
 
Obecni na pielgrzymce wyrazili solidarność z farmaceutami, którzy upominają się o 
możliwość stosowania klauzuli sumienia.  
 
„Klauzula sumienia w przypadku lekarzy i pielęgniarek została w ostatnim czasie 
wzmocniona, natomiast aptekarzy nie – powiedział ks. prof. Stanisław Warzeszak, krajowy 
duszpasterz Służby Zdrowia. – Aptekarz jest zmuszony do tego, żeby rozprowadzać środki, 
których rozprowadzanie nie jest zgodne z jego sumieniem. Chodzi głównie o środki 
antykoncepcyjne, przede wszystkim środki wczesnoporonne”.  
 
W ubiegłym roku Rada Europy przyjęła rezolucję „Prawo do klauzuli sumienia w ramach 
legalnej opieki medycznej”. Wzywa ona do respektowania prawa pracowników medycznych 
do klauzuli sumienia. Z tego prawa korzystają w Polsce lekarze, jednak odmawia się go 
farmaceutom, głównie pracującym w polskich aptekach.  
 
Na zakończenie pielgrzymki został złożony Akt Zawierzenia Matce Bożej Służby Zdrowia. 
Akt odczytała dr Wanda Terlecka, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.  
 
Opracował  
Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
 
*Medycyna holistyczna traktuje człowieka jako całość. Ważna jest nie tyle choroba, co 
przyczyny tkwiące w organizmie, które pozwoliły, by choroba się rozwinęła. Medycyna ta 
respektuje "Przysięgę Hipokratesa" i prawa natury, które stara się je zrozumieć i wykorzystać 
dla dobra chorego. Zmusza chorego do czynnego udziału w działaniach prowadzących do 
zdrowia.  
 
Wg Hipokratesa i innych "Ojców Medycyny", życie jest to psychiczny i duchowy stały 
rozwój aż do śmierci, w dobrym zdrowiu fizycznym. Jesteśmy tak skonstruowani, że z 
powodzeniem możemy przeżyć około 120 – 130 lat, zachowując sprawność fizyczną, 
psychiczną i radość życia.  
 
Chorujemy i umieramy zbyt młodo, gdyż: 
- zanikają w nas naturalne procesy samoregulacji i samoleczenia, 
- zapomnieliśmy o obowiązku "Rozwoju duchowego". 
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Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! 
 
24 kwietnia 2011r. 

 
 
To wezwanie zawsze doniośle i wymownie brzmi w czasie Świąt Wielkanocnych, ale i niech 
owocuje także świadectwem naszej wiary i odwagi w codziennym życiu.  



Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.Lwowska 

www.pelczar.rzeszow.pl/duszpasterstwoszpitala Strona 19 

 

S
tr

o
n

a
1

9
 

/ Niech słowa Jan Pawła II „Nie lękajcie się…” – na którego beatyfikację oczekujemy – będą 
dla nas nieustanną otuchą i zachęta to otwierania naszych serc oraz „drzwi” naszego życia, 
także w wymiarze materialnym – dla Chrystusa Naszego Zbawiciela. Pragnę z serca życzyć 
wiele radości i Bożego pokoju. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego zaowocują 
wieloma Bożymi Darami i Łaskami. Niech Zmartwychwstały Pan obdarza zdrowiem, 
wszelką pomyślnością i Swym Błogosławieństwem. A przeżywającym strapienia da nadzieję 
pozwalającą przezwyciężyć dotykające nas zło. 
 
Bardzo serdecznie dziękuję za pamięć i wsparcie.  
 
Z pamięcią modlitewną  
Ks. Jacek Kaszycki  
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia  

 

Poświęcenie odnowionego Oddziału 
Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego 
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
 
23 kwietnia 2011r. 
 
W czwartek, 14 kwietnia 2011 r. został poświęcony i uroczyście oddany do użytku 
gruntownie wyremontowany Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Poświęcenia oddziału dokonał J.E. Ks. Bp. Kazimierz 
Górny – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej w obecności Dziekana Księdza Stanisława 
Tarnawskiego oraz Księży Kapelanów szpitala (Ks. Jacka Kaszyckiego i Ks. Pawła 
Romanowskiego). W krótkim przemówieniu Ks. Biskup podkreślił, że unowocześnianie 
szpitalnych jednostek ma wielkie znaczenie dla samej placówki, świadczy o tym, że 
„człowiek chory jest traktowany z coraz większym szacunkiem”. 
 
Oczywiście - w trakcie uroczystości był obecny Dyrektor Szpitala – Pan Janusz Solarz z 
kadrą kierowniczą placówki, Ordynator Oddziału Chirurgii – Pan dr n. med. Piotr Małek wraz 
z lekarzami i pielęgniarkami. Byli obecni także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
Województwa, Władz Miasta Rzeszowa, Politycy i Sponsorzy oraz zaproszeni goście a wśród 
nich poprzedni Ordynator Oddziału dr n.med. Zbigniew Kozdronkiewicz.  
 
Modernizacja „oddziału” trwała 4 miesiące. Między innymi udało się wymienić na 
nowoczesny sprzęt oraz łóżka, poszerzono drzwi wejściowe, wymieniono instalację, 
wszystkie sale dla pacjentów wyposażono w węzły sanitarne. Remont ten wraz z 
unowocześnieniem oddziału był konieczny, gdyż nie remontowano go kompleksowo od 
ponad 20 lat.  
 
Warto wspomnieć, że Oddział Chirurgii Ogólnej rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 sierpnia 
1990 r. Wówczas zostały przeprowadzone pierwsze operacje. Od tamtego czasu na oddziale 
było hospitalizowanych około 40 tysięcy pacjentów i wykonano około 30 tysięcy zabiegów 
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operacyjnych. Unowocześnienie i remont oddziału było koniecznością, wynikającą także z 
potrzeby poprawy jakości opieki medycznej wobec pacjenta oraz z konieczności 
dostosowania oddziału do standardów unijnych. 
 
Opracował ks.Jacek Kaszycki  
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ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMK Ę 
PRACOWNIKÓW SŁU ŻBY ZDROWIA 
JASNA GÓRA 22 maja 2011 r.(niedziela)  
 
1 kwietnia 2011r. 
 
Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia 
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Jak co roku w Częstochowie, na Jasnej Górze organizowane są Rekolekcje Pracowników 
Służby Zdrowia – odbywać się one będą w dniach 20, 21 i 22 maja. Jako księża kapelani 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, chcemy zorganizować 
wyjazd pielgrzymkowy (autokarem) dla Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę. 
 
Dzień 22 maja będzie dniem naszego wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników 
Służby Zdrowia. Wyjazd byłby w niedzielę (22 maja) nad ranem o godz. 03:30 z parkingu 
przy szpitalu – przystanek MPK. Powrót z pielgrzymki tego samego dnia około godz. 22:00.  
 
Program pielgrzymki: 
- godz. 09:00 – Modlitwa poranna i konferencja (Aula o. Kordeckiego) 
- godz. 10:15 – Czuwanie Maryjne 
- godz. 11:00 – Msza św. na szczycie jasnogórskim 
- godz. 13:00 – Wyjazd z Częstochowy  
 
W drodze powrotnej do Rzeszowa przewidziane jest nawiedzenie Katedry Wawelskiej w 
Krakowie i modlitwa przy grobie św. Jadwigi Królowej. Chętnych na ten wyjazd prosimy o 
zapisywanie się w zakrystii Kaplicy naszego Szpitala do 10 maja. Zaznaczamy, że 
pielgrzymka dojdzie do skutku tylko przy odpowiedniej liczbie chętnych.  
 
Modlitwa nasza będzie kontynuacją dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II. 
Z uszanowaniem 
Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia  
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Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości 
Życia - 24 i 25 marca 
 
„Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na 
jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na 
straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony 
praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych”. 
Jan Paweł II 
 
Marsze i Festiwale Życia, Duchowe Adopcje, i inicjatywy ustawodawcze przeciwko aborcji– 
tak w całym kraju obchodzony będzie Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, 
przypadające kolejno 24 i 25 marca.  
Narodowy Dzień Życia, uchwalony przez Sejm RP w 2004 roku, jest „okazją do narodowej 
refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za 
ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, 
najsłabszych i zdanych na pomoc innych". Ma być także motywem "solidarności społecznej, 
zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia".  
 
Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia, obchodzony w Kościele także jako uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Jego ustanowienie w 1998 roku przez Episkopat Polski było 
odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice "Evangelium 
vitae". W jej tekście czytamy, że podstawowym jego celem jest "budzenie w sumieniach, w 
rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego 
życia w każdym momencie i w każdej kondycji". Zachęcamy do podjęcia tzw. „duchowej 
adopcji dziecka poczętego”… 
 
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego powstała po objawieniach w Fatimie, stając się 
odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia 
za grzechy. 
Duchowa adopcja jest zatem modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie 
matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej 
tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy. Podjecie duchowej adopcji przynosi 
ogromne korzyści, których być może nie widzimy na co dzień. Możemy w ten sposób pomóc 
wielu ludzkim istnieniom. Dziecko poczęte to jest człowiek, dlatego jego życie powinno być 
chronione. Z zabiciem dziecka nienarodzonego wiążą się bardzo poważne konsekwencje 
duchowe, psychiczne i fizyczne dla kobiety i jej rodziny. 
 
W RZESZOWIE W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU….  
21 marca 2011r. – poniedziałek, godz. 10.00 Sala Koncertowa Filharmonii Podkarpackiej 
Koncert z okazji VII Narodowego Dnia Życia po hasłem „W komunii z Bogiem” w 
wykonaniu młodzieży i dla młodzieży 21 marca 2011r. – poniedziałek, godz. 10.00 - 
Wystawy w Filharmonii Podkarpackiej: 
a) Wystawa "Ojciec Święty Jan Paweł II w sprawie najmniejszych", 
b) wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie. 
24 marca 2011r. – czwartek: Narodowy Dzień Życia, godz. 10.00 - 12.00 
- Projekcja filmów dla młodzieży związanych z wartością rodziny i życia ludzkiego od 
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poczęcia do naturalnej śmierci- sala widowiskowa Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Rzeszowie. 
24 marca 2011r. – czwartek: Narodowy Dzień Życia: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 
- Bazylika OO. Bernardynów, Rzeszów - ul. Sokoła, 
godz. 17.00 - Różaniec w intencji Ojczyzny, 
godz. 17.45 – Droga Krzyżowa w intencji obrony życia człowieka, 
godz. 18.30 - Msza Święta w intencji rodzin o szacunek do życia w naszej Ojczyźnie.  
25 marca 2011r. –piątek: całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 
wynagradzającej za grzechy dzieciobójstwa w Centrum Życia i Rodziny przy Kościele p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie, ul. Krakowska 18  
25 marca 2011r. – piątek: Dzień Świętości Życia pod hasłem: „W komunii z Bogiem” 
- Katedra Rzeszowska, godz. 18.00 Msza Św. na zakończenie obchodów VII Narodowego 
Dnia Życia. Przyjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafiach diecezji 
rzeszowskiej. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają.  

 

Wizyta Pasterska w Szpitalu Wojewódzkim 
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
 
14 luty 2011r. 
 
W niedzielę 13 lutego 2011 r. wspólnotę szpitalną nawiedził J.E. Ks. Bp Kazimierz Górny. 
Spotkanie z Dostojnym Gościem odbyło się w ramach wizyty przewidzianej prawem 
kościelnym w parafii p.w. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, na terenie której znajduje się nasz 
szpital oraz w ramach obchodów XIX Światowego Dnia Chorego.  
 
Ok. godz. 14:00 Ks. Biskup złożył kurtuazyjną wizytę w Dyrekcji. Następnie, w asyście 
Gości i Dyrektora p. Janusza Solarza, udał się do Kaplicy szpitalnej, w której zgromadzili się 
pacjenci, pielęgniarki, nauczyciele wraz z dziećmi oraz przyjaciele i sympatycy 
duszpasterstwa szpitalnego, gdzie został radośnie przyjęty.  
 
Po krótkiej modlitwie o godz. 14:30 rozpoczęła się Msza św. Na początku Eucharystii Ks. 
Kapelan Jacek Kaszycki oficjalnie przywitał Ekscelencję zauważając, że:  
 
„Cierpienia i choroby, które dotykają człowieka to jedne z najtrudniejszych problemów, 
zawsze niepokojących ludzkość. Zatem ważne jest, aby człowiek chory miał jak najwięcej 
bodźców potwierdzających, że jest akceptowany, szanowany, a wręcz kochany.  
 
Dlatego w dzisiejszą niedzielę, w naszej wspólnocie przychodzi nam świętować uroczyście 
obchody Światowego Dnia Chorego, który został ustanowiony przez Jana Pawła II - z miłości 
do człowieka cierpiącego i z poczucia wielkiego szacunku do tych, którzy w różnoraki sposób 
nad chorymi się pochylają, niosą im ulgę i pomoc. W dzisiejszym świecie mamy szczególnie 
pamiętać to, co nam przypomina Benedykt XVI, że: „miarę człowieczeństwa określa się w 
odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego.(…)  
 
Dzisiejsze spotkanie z racji Światowego Dnia Chorego stwarza nam okazję, aby wyrazić 
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wielką wdzięczność Panu Bogu za to codzienne pochylanie się nad chorymi, zarówno ze 
strony lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników służby zdrowia każdego 
szczebla. (…)”  
 
W trakcie Eucharystii sprawowanej także przez Kapelanów: Ks. Jacka Kaszyckiego i Ks. 
Pawła Romanowskiego oraz zaproszonych gości: Ks. Prałata Stanisława Słowika, Ks. 
Kanonika Wiesława Matyskiewicza (Sekretarza Księdza Biskupa) i Kustosza Sanktuarium w 
Terliczce – Ojca Jana Marię Sochockiego, Ks. Biskup poświęcił wizerunki Świętych i 
Błogosławionych wykonane na wzór witraży. Wygłosił homilię, w której między innymi, 
wyraził wielką wdzięczność wobec pracowników służby zdrowia za ich pracę i posługę 
wobec chorych. Ksiądz Biskup podkreślił również, że cierpienia towarzyszące ludziom są 
tajemnicą, ale mają swój sens i wartość w zjednoczeniu ich ze zbawczym cierpieniem 
Chrystusa. W tym czasie Ks. Proboszcz Stanisław Wójcik posługiwał w konfesjonale. Warto 
zaznaczyć, że „witraże” z Kaplicy pw. Św. Brata Alberta Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przedstawiają patronów ludzi chorych oraz świata 
medycznego, i są nimi:  
Św. J. S. Pelczar – patron Diecezji Rzeszowskiej,  
Bł. K. Kózkówna – współpatronka Diecezji Rzeszowskiej,  
Św. Rafał Archanioł – patron aptekarzy, lekarzy, ludzi chorych, pielgrzymów i 
podróżujących,  
Św. Michał Archanioł – patron Kościoła Świętego i zmagających się ze złymi duchami,  
Św. Juda Tadeusz – patron od spraw trudnych oraz personelu medycznego,  
Matka Boża z Lourdes – Uzdrowienie Chorych i Św. Bernadetta Soubirous,  
Św. Łukasz – patron Służby Zdrowia,  
Św. Jadwiga Królowa – patronka nas wszystkich, 
Papież - Jan Paweł II – Papież przełomu wieków,  
Św. Siostra Faustyna Kowalska – Apostołka Miłosierdzia Bożego,  
Bł. Ks. Jan Balicki – patron duchowego pielgrzymowania,  
Św. Rita – patronka od spraw trudnych,  
Św. Jan Boży – patron szpitali i ludzi chorych,  
Św. Józef – patron dobrej śmierci.  
 
Przemówienie Pana Dyrektora Janusza Solarza, wręczenie kwiatów przez przedstawicieli 
ludzi chorych i służby zdrowia oraz uroczyste błogosławieństwo pontyfikalne zakończyły 
oficjalne uroczystości.  
 
Podobnie jak w ubiegłym roku, zostały przygotowane małe pojemniki z wodą z cudownego 
źródełka z Lourdes. Woda ta wraz z pamiątkowymi obrazkami stała się pamiątką z tego 
modlitewnego spotkania.  
 
Ks. Biskup korzystając z serdecznego zaproszenia Pana Dyrektora do odwiedzenia chorych 
leżących na oddziałach, udał się tam chętnie w towarzystwie Dyrekcji, Lekarzy, Kapłanów i 
Księży Kapelanów.  
 
Po odwiedzeniu chorych Pan Dyrektor Janusz Solarz zaprosił Ks. Biskupa na spotkanie z 
przedstawicielami służby zdrowia i kadry kierowniczej w auli, w której zebrało się ok. 40 
osób. Ks. Biskup z zadowoleniem podziękował za przygotowane przyjęcie. Wskazał na 
wielką i bardzo ważną rolę lekarza w służbie życiu i człowiekowi, docenił ogromny trud i 
poświęcenie lekarzy w wypełnianiu swego powołania. I tym pełnym życzliwości spotkaniem 
zakończyła się wizyta Ks. Biskupa w naszym szpitalu.  
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Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
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XIX Światowy Dzień Chorego - patrzeć 
oczyma nadziei… 
 
8 luty 2011r. 

 

Każdego roku w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które 
przypada 11 lutego, Kościół przeżywa Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Jana 
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Pawła II 13 maja 1992 r.  
 
Celem tego Dnia jest uwrażliwianie opinii publicznej oraz każdego z nas na problemy ludzi 
chorych, cierpiących, a także na sprawy i rozterki pracowników służby zdrowia – a te są 
bardzo złożone. We właściwym ukierunkowaniu przeżywania tego święta ważną rolę 
odgrywają coroczne Orędzia Papieskie pisane z myślą o celebrowaniu Dnia Chorego.  
 

Tematem tegorocznego Orędzia Benedykta 
XVI są słowa: „Krwią Jego ran zostaliście 
uzdrowieni”. Rozwijając tę myśl Ojciec 
Święty przypomina nam, że 
„społeczeństwo, które nie jest w stanie 
zaakceptować cierpiących ani im pomóc 
(…), jest społeczeństwem okrutnym i 
nieludzkim”. Dzień Chorego to również 
czas intensywnej modlitwy, okazji do 
refleksji nad sensem i tajemnicą cierpienia. 
To sposobność do udzielania Sakramentu 
Namaszczenia Chorych osobom starszym i 
chorym. I choć to może dziwnie brzmi, 
Dzień Chorego to także okazja do tworzenia 
możliwości, aby ludzie chorzy i cierpiący 
przeżywali „Komunię z Bogiem”, przez 
bardziej duszpasterskie ich angażowanie. 
Mam tu na myśli słowa wypowiedziane 
przez Jana Pawła II: „Pamiętajcie, że to 
chorzy są waszymi największymi 
pomocnikami, największymi 
sprzymierzeńcami. Ich pomoc nie jest 

widoczna na zewnątrz - do tego są niezdolni - ale ofiara, którą składają z cierpienia, 
modlitwa, która z tej ofiary płynie, więcej wam daje niż jakakolwiek inna ludzka pomoc czy 
też aktywność”. Stąd też w wielu parafiach, kaplicach szpitalnych i placówkach opieki 
medycznej będą podejmowane w tym okresie różne inicjatywy, zmierzające do uroczystego 
świętowania Dnia Chorego. Będą zatem wizyty biskupów i kapłanów w szpitalach i 
hospicjach, odwiedziny chorych w domach, będą i pamiątkowe obrazki przygotowane przez 
Caritas naszej diecezji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Światowy Dzień Chorego to także 
okazja do integracji środowiska medycznego – o co, będąc Krajowym Duszpasterzem Służby 
Zdrowia, często zabiegał błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko, mawiając: „chcemy 
gromadzić przedstawicieli całej służby zdrowia. Nie ma tu zasadniczych różnic, wszyscy 
służą choremu - każdy w swoim zakresie”. To właśnie „w Eucharystii duszpasterstwo służby 
zdrowia czerpać musi duchową moc, niezbędną do spieszenia człowiekowi na ratunek i 
pomagania mu w zrozumieniu zbawczej wartości własnego cierpienia…” (Benedykt XVI). 
Miejscem uroczystej, diecezjalnej celebry Dnia Chorego będzie Sanktuarium Matki Bożej 
Rzeszowskiej – u oo. Bernardynów. 11 lutego o godz. 9:00 Mszy św. przewodniczył będzie 
Ksiądz Biskup. Serdecznie zachęcamy chorych, ich rodziny, opiekunów oraz pracowników 
służby zdrowia do wspólnego uczestnictwa we Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium oraz w 
poszczególnych placówkach medycznych, pod przewodnictwem księży kapelanów lub też 
księży Biskupów.  
 
Ks. Jacek Kaszycki 
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Kapelan Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia  

 

SPOTKANIE PIELGRZYMKOWO-
KOL ĘDOWE PRACOWNIKÓW SŁU ŻBY 
ZDROWIA 
 
19 stycznia 2011r.  

„Hej kolęda, kolęda…” 

 
 
 
W ramach posługi duszpasterskiej skierowanej wobec służby zdrowia, a także chcąc 
podtrzymać powstałe relacje i kontynuować budowę wspólnoty, komunii z ludźmi i z Panem 
Bogiem, w drugą niedzielę zwykłą, 16 stycznia 2011 r., w godzinach popołudniowych w 
dużej auli Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w gronie 
osób, które w ramach piętnastu pielgrzymek odbytych w przeciągu ostatnich siedmiu lat, 
pielgrzymowali do różnych miejsc i sanktuariów w Polsce i Europie, odbyło się spotkanie 
pielgrzymkowo-kolędowe dla „braci i sióstr pielgrzymkowych” - Pracowników Służby 
Zdrowia. 
 
Przed rozpoczęciem spotkania była możliwość uczestniczenia we Mszy św. w kaplicy 
szpitala, którą sprawował Ks. Paweł Romanowski. 
 
Nasze spotkanie zostało ubogacone obecnością „Kol ędników-wędrowników…” - jak o sobie 
śpiewali - czyli grupy dzieci i młodzieży Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Jutrzenka” z 
Krasnego, pod opieką Rodziców oraz Pani Agaty i Pani Bożeny. Zespół ten pomagał nam 
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muzycznie stworzyć klimat kolędowy, śpiewając z nami i dla nas kolędy i pastorałki, 
tradycyjne i te współczesne.  
 
A ponieważ było to również spotkanie pielgrzymkowe – przygotowana została prezentacja z 
przebytych pielgrzymek autokarowych - „rekolekcji w drodze”, jako pewna retrospekcja 
przeżyć turystyczno-duchowych.  
 
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście. Mianowicie, w spotkaniu wziął udział 
Dyrektor naszego szpitala – Pan Janusz Solarz wraz z Małżonką, Przewodniczący Rady 
Społecznej Szpitala – Pan Zbigniew Młynarczyk, Naczelna Pielęgniarek – Pani Maria Micał 
oraz Pani Alicja Koczan. Gościem szczególnym był Ksiądz Infułat Wiesław Szurek. 
 
Na zakończenie zorganizowano symboliczny poczęstunek, aby i w ten sposób, przez 
„Agapę”, czyli wspólny posiłek, braterską ucztę, budować wspólnotę „sług życia”- osób na co 
dzień mających z miłością pochylać się nad chorymi i cierpiącymi.  
 
Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia  
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BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II JU Ż W 
MAJU…  
 
17 stycznia 2011r.  
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Jan Paweł II zostanie beatyfikowany 1 maja 2011 roku - w niedzielę Miłosierdzia Bożego, w 
święto ustanowione przez papieża Polaka.  

 
 
 
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia on sam kanonizował także św. Faustynę Kowalską. Warto 
wspomnieć, że 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię tej uroczystości o godz. 21:37 odszedł do 
„Domu Ojca”.  
 
Zagadnienie Bożego Miłosierdzia jest także obecne w wielu przemówieniach Ojca Świętego, 
a zwłaszcza w jego encyklice „Dives in Misericordia” (z 30 listopada 1980).  
 
Wymownym znakiem tej pobożności jest także konsekrowanie Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i zawierzenie tam świata Bożemu Miłosierdziu w 
2002 r.  
 
Uroczystości beatyfikacyjnej będzie przewodniczył papież Benedykt XVI, który jeszcze jako 
kardynał żegnał Jana Pawła II. Będzie to pierwsza beatyfikacja, której dokona obecny papież. 
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II trwał pięć i pół roku.  
 
Po beatyfikacji ciało Jana Pawła II spocznie w kaplicy św. Sebastiana. W Bazylice św. Piotra 
rozpoczęto już prace nad przeniesieniem jego ciała z Grot Watykańskich do kaplicy św. 
Sebastiana, w prawej nawie świątyni, między Pietą Michała Anioła a kaplicą Najświętszego 
Sakramentu.  
 
Pontyfikat Naszego Rodaka to – pontyfikat przełomu tysiącleci…  
 
Pontyfikat Jana Pawła II, trwający 26 lat, 5 miesięcy i 17 dni był trzecim co do długości w 
historii Kościoła. Ojciec Święty odbył 104 podróże zagraniczne i 146 podróży apostolskich na 
terenie Włoch. Był papieżem, który wyniósł na ołtarze rekordową liczbę osób.  
 
Jako Biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii Wiecznego Miasta przewodniczył 147 
ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych (w tym 154 



Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.Lwowska 

www.pelczar.rzeszow.pl/duszpasterstwoszpitala Strona 39 

 

S
tr

o
n

a
3

9
 

Polaków) i 51 uroczystościom kanonizacyjnym ogłaszając 482 świętych (w tym 9 Polaków 
oraz 2 świętych związanych z Polską).  
 
Ogłosił 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów 
apostolskich. Napisał też 5 książek:  
 
Przekroczyć próg nadziei (październik 1994 rok), Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę 
mojego kapłaństwa (listopad 1996), Tryptyk rzymski, Medytacje w formie poezji (marzec 
2003), Wstańcie, chodźmy (maj 2004) oraz Pamięć i tożsamość (luty 2005).  
 
Nie wiemy jeszcze kiedy będzie data jego liturgicznego wspomnienia…  
 
Wyznaczenie daty wspomnienia liturgicznego błogosławionego Jana Pawła II należy do 
kompetencji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i zostanie ona 
wyznaczona na zakończenie obrzędu beatyfikacji.  
 
Ufajmy, że Pracownicy Służby Zdrowia przyjmą tę beatyfikację jako impuls do odnowienia 
wzajemnych relacji i tworzenia wiernej wspólnoty z Bogiem i drugim człowiekiem.  
 
Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia  

 

Zaproszenie 
 
4 stycznia 2011r.  
 

 
Szanowni Państwo! 
Pracownicy Służby Zdrowia! 
 
Drodzy Siostry i Bracia Pielgrzymkowi! 
Pamiętając o naszym wspólnym - swego czasu - pielgrzymowaniu oraz 
chcąc podtrzymać powstałe relacje pragniemy stworzyć okazję do 
ponownego – tym razem w atmosferze świątecznej – spotkania. Zatem 

zapraszam Drogich Pielgrzymów na kolędowanie i wspominanie wspólnie przeżytych chwil. 
Kolędowanie to będzie miało miejsce w dużej auli Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie (ul. Lwowska 60), 16 stycznia 2011 r. o godz. 15:30. Przed 
rozpoczęciem spotkania, będzie możliwość uczestniczenia we Mszy św. sprawowanej w 
kaplicy naszego szpitala o godz. 14:30.  
 
Korzystając z okazji pragnę Państwu złożyć życzenia: Życzę Wam i sobie, aby na nowo 
rozbudziły się w nas potężne i przepiękne uczucia religijne pomagające przeżywać odważnie 
dar wiary. Niech obfitość Bożej Łaski towarzyszy nam w nadchodzącym Nowym Roku 2011 
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i pomaga przezwyciężać wszelkie trudności codziennego życia.  
 
Uwaga! 
Do 10 stycznia 2011 r. bardzo proszę telefonicznie potwierdzić chęć przybycie na „wspólne 
kolędowanie”. Potwierdzenie będzie przyjmowała Pani Wioletta w godz. 7:00 – 14:00 od 
poniedziałku do piątku pod nr tel. 17 – 8664 452.  
 
 
Ks. Jacek Kaszycki  
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 


