
Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.Lwowska w Rzeszowie 

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 
2012 roku 

 „Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i 
uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się Matką 
Boga w posłuszeństwie swego oddania. (…). Z 
radością i drżeniem urodziła swego jedynego 
Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo. Z tą 
samą wiarą szła za nauczającym Panem…”. 

Benedykt XVI - List apostolski „PORTA FIDEI” 

Każdego roku możemy przeżywać Boże 
Narodzenie nie tylko jako wspomnienie 

wydarzenia odległego w czasie, ale również jako wydarzenie współczesne. Chrystus bowiem 
wciąż do nas przychodzi, uobecnia się pośród nas cicho 
i niepostrzeżenie, podobnie jak tamtej cichej i świętej nocy w Betlejem. Jego przyjście 
przynosi zawsze pokój i radość ludziom dobrej woli, w których Bóg sobie upodobał. 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu oraz Waszym bliskim 
głębokich duchowych przeżyć, świąt radosnych i spokojnych. Niech Narodzony Jezus – Bóg 
Dobroci i Miłości znajduje zawsze w Waszych kochających Go sercach godne mieszkanie dla 
Siebie i godne miejsce na złożenie wszelkich darów, jakich tak hojnie pragnie nam udzielić.  

Niech Wasza miłość wynagrodzi Mu oziębłość świata dotkniętego obojętnością i niewiarą.  

Jednocześnie – u progu NOWEGO ROKU 2013, życzę wytrwałej wiary, nadziei i miłości, 
owych nadprzyrodzonych więzi z Bogiem, które są fundamentem zdrowych relacji między 
ludźmi, otwierających nas na lepszy świat.  

Ten czas łaski zawierzajmy Matce Bożej, nazwanej „błogosławioną, która uwierzyła”. 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 - "Wiara 
rodzi się ze słuchania..." 



 
9 grudnia 2012r.  
 
14 - 16 grudnia 2012 r. (piątek – sobota – niedziela) 
Kaplica Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
 
Rekolekcje adwentowe dla pracowników służby zdrowia oraz ludzi chorych i cierpiących: 

„WIARA A PISMO ŚWIĘTE”  
 
PROGRAM REKOLEKCJI 
Piątek, 14 grudnia 2012 r. 
14:30 – Msza św. – nauka rekolekcyjna: „Wiara rodzi się ze słuchania” 
 
Sobota, 15 grudnia 2012 r. 
14:30 – Msza św. – nauka rekolekcyjna: „Zrozumienie Pisma Święte” 
 
Niedziela, 16 grudnia 2012 r. 
07:15; 10:30; 14:30 – Msza św. – nauka rekolekcyjna: „Skuteczność Słowa Bożego” 
 
W modlitwie będziemy polecać Panu Bogu: chorych, cierpiących oraz problemy i bolączki 
środowiska pracowników służby zdrowia. 
Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.  
Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
www.dsz.rzeszow.pl 

 

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI KU 
CZCI ŚWIĘTEGO ŁUKASZA - PATRONA 
SŁUŻBY ZDROWIA 
 
11 października 2012r.  
 
14 października 2012 r. Parafia Mrowla k. Rzeszowa  
 
W tym roku, w ramach przeżywanego w Mrowli odpustu Parafialnego z racji św. Łukasza – 
który jest Patronem Służby Zdrowia – jako środowisko medyczne, wraz z całym Kościołem 
chcemy wejść w tzw. duszpasterski „Rok Wiary” obchodząc jednocześnie kolejny „Dzień 
Papieski” – celem którego jest upowszechnianie myśli i nauczania Błogosławionego Jana 
Pawła II oraz wspólna modlitwa o Jego rychłą kanonizację.  
 
Plan przebiegu uroczystości:  
1.Msza Święta (godz. 14:30). Przed Mszą św. od 14:00 możliwość udziału w modlitwie 
różańcowej. 2.Homilia pt. „Chrześcijański etos zawodu lekarza”. 3.Wykład w salce obok 



kościoła (około godz. 15:45) po Mszy św. pt. „Rozmowaz dzieckiem bliskim śmierci i jego 
rodzicami” (prezentacja multimedialna – 35 min).  
 
Prelegent:  
Ks. dr hab. n. teol., lek. med. Lucjan Szczepaniak SCJ – z Krakowa: Kapelan 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie; Redaktor naczelny „Bioetycznych 
Zeszytów Pediatrii” Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  
 
Organizatorzy ze strony Kościelnej: 
Ks. mgr Jacek Kaszycki – Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
Ks. mgr Ryszard Tokarz – Proboszcz Parafii pw. Św. Łukasza w Mrowli 
 
Organizatorzy ze strony Środowiska Medycznego z Rzeszowa: 
Dr hab. n. med. Artur Mazur – Przewodniczący Oddziału Rzeszowskiego PTP; Dziekan 
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego  
 
Na wspomniane uroczystości w imieniu w/w osób oraz własnym, bardzo serdecznie 
zapraszam na 14 października 2012 r. (niedziela) do Parafii Mrowla k. Rzeszowa.  
Ks. Jacek Kaszycki 
Kapelan Szpitala 

 

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 
PRACOWNIKÓW SŁU ŻBY ZDROWIA 
JASNA GÓRA - 27 maja 2012 r. 
 
2 kwietnia 2012r. 
 
Jak co roku w Częstochowie, na Jasnej Górze, organizowane są Rekolekcje Pracowników 
Służby Zdrowia – odbywać się one będą w dniach 25, 26 i 27 maja. (Szczegółowy program 
Rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń przy Kaplicy Szpitalnej).  



 
 
 
Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej oraz księża kapelani Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, organizują wyjazd 
pielgrzymkowy (autokarem) dla Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę.  
 
Dzień 27 maja będzie dniem naszego wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników 
Służby Zdrowia.  
 
Wyjazd byłby w niedzielę (27 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 Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie (w Łagiewnikach).  
Chęć udziału w pielgrzymce można zgłaszać telefonicznie (do 10 maja codziennie, oprócz 
niedzieli) po godz.15:30: kom. 606 933 296.  
Zaznaczamy, że pielgrzymka dojdzie do skutku tylko przy odpowiedniej liczbie chętnych.  
Modlitwa nasza będzie także dziękczynieniem za 20-lecie naszej diecezji rzeszowskiej.  
 
Ks. Jacek Kaszycki  
Kapelan Szpitala 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia  

 

Uroczysta pierwsza Msza św. w Kaplicy bł. 
Jana Pawła II 



 
2 kwietnia 2012r. 
 
Pierwsza Msza św. w nowej Kaplicy Ośrodka Rehabilitacji sprawowana była 1 kwietnia w 
Niedzielę Palmową o godz. 15:30. Dzień wcześniej w sobotę 31 marca 2012 r. J.E. Ksiądz 
Biskup Kazimierz Górny w obecności Pana Dyrektora Janusza Solarza, pracowników 
Szpitala, władz województwa, miasta, wyższych uczelni, przedstawicieli świata polityki, 
przedstawicieli Fundacji Caritas z Ks. Prałatem Stanisławem Słowikiem na czele i wielu 
znakomitych zaproszonych gości dokonał uroczystego poświęcenia Regionalnego Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie. 
 
31 marca - poświęcenie ośrodka  

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



1 kwietnia - Pierwsza Msza św. w kaplicy bł. Jana Pawła II 

 
 

 
 

 



 

 
 


