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Szanowni Państwo! Moi drodzy!

Rozpoczął się kolejny Adwent w naszym życiu. Jaki będzie? W wielu
miejscach organizowane są rekolekcje i dni skupienia dla
pracowników służby zdrowia. Skorzystajmy, by dobrze 
przygotować się na święta Bożego Narodzenia. Adwent to czas
radosnego oczekiwania. Na co, na Kogo czekam? Dokąd tak biegnę?
Za czym (Kim) tęsknię? Adwent 2019, jaki będzie? Czy taki jak
zawsze? Zależy to ode mnie...

Zapraszamy farmaceutów,
studentów farmacji, techników
farmaceutycznych, właścicieli aptek
na sympozjum rekolekcyjne pt.
Suplementy diety - spojrzenie
krytyczne, które odbędzie się w

dniach 13-15 marca 2020 roku w Porszewicach koło Łodzi. W
programie wyjazd do do Katedry Łódzkiej i miejsc związanych z św.
Faustyną Kowalską. Rekolekcje poprowadzi: ks. prał. Juliusz Lasoń.
Zapraszamy także na wykłady:

Działanie suplementów diety na organizm człowieka – dr Michał
Karbownik (UM Łódź)



Krytyczbe spojrzenie na suplementy diety - 13-15 marca 2020
r.

Etyczne aspekty sprzedaży i stosowania suplementów diety – ks.
Szymon Kierkiewicz (mgr farm. i mgr lic. teologii).

Szczegóły i zapisy na naszej stronie internetowej.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich
farmaceutów na Międzynarodową
Konferencję Farmaceutów
Katolickich, która odbędzie się w
Rzymie w dniach 9-10.10.2020r., 
organizowaną przez międzynarodową
Federację Farmaceutów Katolickich
(FIPC). Szczegóły wkrótce. Z pewnością

warto spotkać się w międzynarodowym gronie, podyskutować o naszej roli
zawodowej oraz podzielić się doświadczeniami. W związku z tym pragniemy
w przyszłym roku zorganizować Ogólnopolską Pielgrzymkę
Farmaceutów do Rzymu, tak by wziąć udział w tej konferencji, ale i też
nieco przedłużyć pobyt we Włoszech.

Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Rzymu w dniach: 8-
13.10.2020 r. 
• 8.10. (piątek) – przyjazd do Rzymu
• 9-10. (sobota-niedziela) – udział w konferencji
• 13.10. (środa) powrót do Polski
 Opcja 1 - Neapol: 11.10. (pon.) rano wyjazd pociągiem do Neapolu,

zwiedzanie, Msza św. u ks. Dolindo, nocleg w Neapolu. 12.10. rano wyjazd
do sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej, zwiedzanie Pompejów,
wieczorem powrót do Rzymu.
 Opcja 2 - Rzym: 11-12.10. – zwiedzanie Rzymu

W programie także nawiedzenie miejsc związanych z farmaceutami.
Chętnych prosimy o jak najszybsze przysyłanie zgłoszeń (lub pytań)
na adres: zarzad.sfkp@gmail.com. Wstępnie przewidywane koszty: bilet na
samolot 500-700 zł jeśli kupi się odpowiednio wcześnie (bilet na samolot
każdy kupuje sam lub w małych grupach), udział w konferencji wraz
wyżywieniem 180 Euro, kolejne noclegi (10-12.10) po 40 Euro za noc,
podróż do Neapolu 40 Euro . Razem wyjdzie około 2000-2500 zł.

https://sfkp.pl/art,sympozjum-rekolekcyjne-w-lodzi--13-15-marca-2020-r.html


TEMAT MIESIĄCA - Dlaczego ciągle jeszcze czekamy?

Na koniec polecamy felieton Ks. prof. Mariana Machinka, tym razem o
adwentowym oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia i na spotkanie z
narodzonym Mesjaszem.

Z życzeniami głębokiego przeżywania podarowanego nam adwentowego
czasu i dobrego przygotowania na kolejne święta Bożego Narodzenia wraz z
modlitwą,
Małgorzata Prusak

http://uwm.edu.pl/tmor/index.php/2019/12/02/dlaczego-ciagle-jeszcze-czekamy/#more-301
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