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Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby (Papież Franciszek)

Szanowni Państwo! Moi drodzy!
już dzisiaj zapraszamy na wspólne świętowanie
naszego Jubileuszu bowiem minęły trzy dekady
działalności

Stowarzyszenia

Katolickich Polski.

Farmaceutów

Uroczyste obchody 30-

lecia odbędą się na Jasnej Górze w dniach 2122 maja 2022 roku podczas Ogólnopolskiej
Pielgrzymki
rocznicy

Służby Zdrowia. Z okazji tej

powstała

inicjatywa

ufundowania

sztandaru, który nie tylko będzie nam towarzyszył
w chwilach ważnych i uroczystych, ale także
podkreślał misję i powołanie naszego zawodu. Poświęcenie sztandaru
planujemy, jak Bóg da, podczas uroczystej Mszy Świętej na Wałach
Jasnogórskich w niedzielę 22 maja 2022 roku. Szczegółowy program
wyślemy wkrótce. Będzie to wspaniała okazja na wspólne spotkanie, na
podjęcie reﬂeksji na tym co udało się zrobić, jak też na popatrzenie w
przyszłość.

Uprzejmie

prosimy

darowizny

na

o

rzecz

dobrowolne
ufundowania

sztandaru

naszego

Stowarzyszenia.

Szandar

będzie

wykonany przez Siostry Karmelitanki w
Elblągu. Cieszymy się tym, gdyż z jednej
strony będzie to wsparcie klasztoru, a z
drugiej duchowe ubogacenie. Patronką
naszego Stowarzyszenia jest bł. Maria
Sagrario, farmaceutka i karmelitanka
hiszpańska,

zamordowana

w

1936

roku przez komunistów. Od niej też coś
pragniemy zaczerpnąć, czegoś się nauczyć.
Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat na konto bankowe: 94 1020 4027
0000 1902 0366 6740 (PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu). W tytule przelewu
proszę wpisać: ”Sztandar”. Z całego serca dziękujemy za każde wsparcie
inicjatywy ufundowania sztandaru oraz realizowanych przez nas działań.

Jutro 11 lutego, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i

Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy w modlitwach o naszych chorych,
w rodzinach, przychodzących do naszych aptek. Nie zapominajmy też o
tych, którzy się nimi opiekują. Codziennie, szczególnie w pracy, stajemy
przed tajemnicą cierpienia, często bez słów, ale możemy z sercem czułym i
miłosiernym.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Małgosia Prusak

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

