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Szanowni

Państwo!

Moi

drodzy!
Papież Franciszek w orędziu na
kolejny

Światowy

Dzień

Chorego, obchodzony jutro we
wspomnienie

Matki

Bożej

z

Lourdes, przypomina, że opieka
nad chorymi wymaga od nas
nie tylko profesjonalizmu, ale także czułości, wyrażającej się w
bezinteresownych, prostych gestach, poprzez które daje się odczuć
drugiemu, że jest “ważny”. Niech słowa Papieża wpiszą się w naszą
aptekarską posługę. Co dzień spotykamy się z wieloma chorymi, niektórym
naszym pacjentom (i im bliskim) towarzyszymy prawie do końca... W tym
roku centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbędą się w Kalkucie w
Indiach, mieście św. Matki Teresy, niech wyprasza nam ona łaski potrzebne
do realizowania zaszczytnej służby człowiekowi choremu.

Papieskie Orędzie z okazji 27 Światowego Dnia Chorego

W tym szczególnym dniu podziękujmy tym, którzy składają duchową
ofiarę ze swojego cierpienia, znosząc je ze spokojem ducha i
poddaniem

się

woli

Bożej.

Łącząc

się

z

cierpiącym

Chrystusem

wypraszają u Boga łaski dla całego Kościoła, także dla nas. Warto pomóc
chorym w dobrym przeżywaniu cierpienia. Są tacy farmaceuci, którzy
prenumerują

czasopismo

"Apostolstwo

chorych"

i

rozdają

swoim

pacjentom.

Apostolstwo Chorych - warto się zainteresować :))

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich wsparło nasze działania
na rzecz klauzuli sumienia. Napisali list w tej sprawie i wysłali do Ministra
Zdrowia, Sejmu i Senatu. Czytamy między innymi: "Farmaceuci stanowią

ważny element systemu opieki nad zdrowiem i życiem. Nie mogą
być pozbawieni prawa do zachowania czystości swojego sumienia i
sumienia

pacjentów

podczas

wykonywania

swoich

społecznie

ważnych obowiązków". To bardzo cieszy, i dodaje sił do dalszych działań!

2.02.2019 List KSLP do Ministra Zdrowia,Sejmu i Senatu w
sprawie klauzuli sumienia farmaceuty

Zachęcam do podpisania petycji skierowanej do Ministra Zdrowia o
przyspieszenie prac związanych z powstaniem ustawy o zawodzie
farmaceuty. To szansa dla podniesienia prestiżu naszego zawodu i na to,
by zawód farmaceuty był rzeczywiście w pełni niezależnym zawodem.

APEL O USTAWĘ O ZAWODZIE FARMACEUTY

Polecam też do przeczytania felieton Ks. prof. Mariana Machinka z cyklu
Temat miesiąca pod tytułem: Jeszcze o języku nienawiści.

TEMAT MIESIĄCA - Jeszcze o języku nienawiści

Na

koniec

pozdrawiam

i

zapraszam

wszystkich

szanownych

Czytelników na rekolekcje do Rzeszowa! Proszę o zachęcenie
Koleżanek

i

Kolegów

do

uczestnictwa!

Pozostając

z

serdeczną

modlitwą, polecam Każdego z Was, Wasze rodziny i bliskich, wszystkie
nasze sprawy zawodowe wstawiennictwu i opiece Matki Bożej!
Małgorzata Prusak

INFORMACJE I ZAPISY NA REKOLEKCJE DO RZESZOWA

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich
Polski
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
https://www.sfkp.pl/

