Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski - maj 2019

Szanowni Państwo! Moi drodzy!
tydzień temu wróciliśmy z 95 -tej (!) Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Służby

Zdrowia

na

Jasną

Górę

W

MOCY

DUCHA

BOŻEGO.

Zawierzyliśmy Matce Bożej, całe środowisko służby zdrowia, także bolączki
i radości farmaceutów... Również i my stanęliśmy do Apelu! Choć może
trochę żal, że tak mało nas było, ale możemy to zmienić i w przyszłym roku
(23-24 maja 2020) spotkać się w większym gronie!

Jak co roku we wrześniu zapraszamy do Poznania na
rekolekcje organizowane przez Poznańskie Koło SFKP.
Odbędą się one w dniach 20-22 września br. Podczas
tego spotkania odbędzie się WALNE

(WYBORCZE)

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. Już teraz
prosimy o modlitwę.

W maju b.r. w Paryżu odbyło się

posiedzenie FIPC (Międzynarodowa Federacja Katolickich
Stowarzyszeń

Farmaceutów).

W

przyszłym

roku

w

październiku 2020 roku w Rzymie planowany jest Międzynarodowy
Kongres Farmaceutów Katolickich. ZAPRASZAMY

W najbliższym czasie w sobotę 8 czerwca
zapraszamy do Warszawy na warsztaty
na temat mentalności antykoncepcyjnej.
W programie:

11:00 – 13:00 Warsztat na temat
mentalności antykoncepcyjnej.

Prowadzi: dr Irena Grochowska
(UKSW - Instytut Ekologii i Bioetyki)
14:00 – 15:30

Seminarium dyskusyjne o wolności sumienia

farmaceuty w obecnym porządku prawnym. Prowadzi: dr Marcin
Olszówka, prawnik
15:30 – 16:00 – Podsumowanie
ZAPRASZAMY do Oratorium przy Bazylice Kawęczyńskiej, ul. Kawęczyńska
33. Dojazd z Dworca Centralnego tramwajem nr 7.

Warsztat dla farmaceutów o mentalności antykoncepcyjnej

Pod koniec czerwca (21 i 22) w Rzeszowie
odbędzie

się

poświęcony
rozwiązaniom

międzynarodowy

najnowszym
w

kongres

osiągnięciom

medycynie,

które

i

służą

ochronie życia, zwłaszcza życia poczętego:
NAUKA W SŁUŻBIE ŻYCIU, organizowany
przez prof. Bogdana Chazana. Wykłady dotyczą m. in.: aktualnych trendów
w diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz powtarzających się strat ciąży.
Specjalna

sesja

będzie

dedykowana

funkcjonowaniu

osób

niepełnosprawnych. Niech nas nie zabraknie na marszach dla życia i
rodziny, które odbywają się w naszych miastach.

Międzynarodowy Kongres Nauka w Służbie Życiu

Polecamy felieton Ks. prof. Mariana Machinka, tym razem na temat eseju
Papieża Benedykta XVI, który doskonale diagnozuje przyczyny
kryzysu Kościoła.

TEMAT MIESIĄCA - Benedykt o pedofilii

Z serdeczną z modlitwą w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego!
Małgorzata Prusak

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

