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Konto: Bank Pekao S.A. Nr 97 1240 1431 1111 0010 1863 8924
Adres do przekazania informacji, którą chcemy się podzielić z innymi Hospicjami:
Zarząd FHP ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 12 641 46 59, e-mail: zarzad@hospicjum.org

10 rocznica śmierci Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC
11 września 2002 roku zmarł Ks. Eugeniusz Dutkiewicz - twórca Hospicjum Pallotinum (1983 r.)
i Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego (1991 r.), pierwszy prezes Forum (1991 – 1993 r.) i jego członek
honorowy, w ostatniej kadencji od 2000 roku do chwili przedwczesnej śmierci wiceprezes. Założyciel wielu
polskich hospicjów. W latach 1987 – 2002 duszpasterz ds. Hospicjum powołany przez Konferencję Episkopatu
Polski. W latach 1993 - 1997 wiceprezes Krajowej Rady ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, powołanej przez
Ministra Zdrowia, a w kadencji 1997 – 2000 członek Rady. Wydawca w latach 1988 – 1990 pisma HOSPICJUM,
a od 1991 – 1994 pisma Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego „Gościna Serca”. Od 1999 do chwili
przedwczesnej śmierci - członek Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Więcej na stronie Forum
www.forumhospicjum.pl w zakładce formacja

Spotkanie w Licheniu
Ks. Andrzej Dziedziul wraz z Zarządem Forum Hospicjów Polskich zapraszają wszystkich ludzi
hospicjum – wolontariuszy i pracowników na kolejne dni szkoleniowo – formacyjne do Lichenia 26 – 28
października 2012 r. Program był przedstawiony w Liście Hospicyjnym nr 26. Poniżej ponownie poniżej został
zamieszczony. Jego rozwinięta forma, zawierająca prezentowane zagadnienia znajduje się na stronie
www.forumhospicjum.pl wraz z kartą zgłoszenia w zakładce formacja. Gorąco zapraszamy Wszystkich, w tym
prezesów i członków Zarządów oraz dyrektorów podmiotów leczniczych. W Licheniu będzie także czas wymianę
doświadczeń związanych z obowiązująca ustawą o działalności leczniczej. Zapraszamy hospicja, które powstały
niedawno, w piątek jest czas na zaprezentowanie swojej działalności.
Program
Piątek 26.10.2012 r.
godz. 17.00 do 20.00 Przyjazd i zakwaterowanie – spotkania przy kawie i herbacie (we własnym zakresie)
godz. 19.00 - Kolacja
godz. 19.30 – 22.00 Spotkanie integracyjne – nowe hospicja wśród nas
godz. 22.00 - Msza Św.
Sobota 27.10.2011 r.
godz. 7.30 - Msza Św. w Sanktuarium
godz. 8.30 - Śniadanie
godz. 10.00 – Rozpoczęcie spotkania
godz. 10.00 - Ewangeliczne ubóstwo – ks. Andrzej Dziedziul.
Godz. 10.30 - Posiadać więcej – stosunek do rzeczy materialnych – Jolanta Stokłosa
Godz. 11.00 - Czyja jest własność publiczna i mój stosunek do niej – Alicja Libiszewska - Dajczak
godz. 11.30 – Ubogi w obecnej służbie zdrowia – Zofia Malec
godz. 12.00 – Anioł Pański
godz. 13.30 - obiad
godz. 16.00 – Zakony i ich charyzmat ubóstwa. Spotkanie z wybranymi zgromadzeniami: Małe Siostry Jezusa.
Wspólnoty Jerozolimskie, Albertynki, Szarytki godz. 18.00 - kolacja
godz. 18.30 Warsztaty: Ubodzy są wśród nas. Rola hospicjum w pomocy ludziom ubogim. Formy pomocy
godz. 21.00 – Apel Maryjny i procesja ze świecami
Niedziela 23.10.2011 r.

Godz. 7.30 Msza Św.
godz. 8.30 Śniadanie
godz. 9.30 Ubóstwo w duchu – ks. Władysław Duda
godz. 10.15 Podsumowanie warsztatów
godz. 11.30 Hospicjum na Litwie i Słowacji
godz. 11.45 Komunikatu z pracy Forum Hospicjów Polskich – Zarząd FHP
godz. 12.00 Anioł Pański i Zakończenie
godz. 12.30 – Obiad
13.30 – 15.00 Wyjazd
Rok Wiary
1 października 2012 r. w 50 rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, Papież Benedykt XVI otworzy
Rok Wiary, ogłoszony w Liście Apostolskim Porta fidei.
Poniżej kilka wydarzeń z programu watykańskiego
2012 r.
• 6 października, Asyż - Dziedziniec Pogan w mieście św. Franciszka: dialog między wierzącymi i
niewierzącymi na temat wiary.
• 7-28 października, Watykan - XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat „Nowa
ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej".
• 11 października, Watykan - Na placu św. Piotra, o 10.00, Benedykt XVI przewodniczy uroczystemu
otwarciu Roku Wiary z udziałem uczestników Synodu i przewodniczących konferencji episkopatu.
Włoska Akcja Katolicka organizuje, od 18.30 do 21.30, pochód z pochodniami spod Zamku Świętego
Anioła na plac św. Piotra dla upamiętnienia 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II.
• 15-17 listopada, Watykan - XXVII konferencja międzynarodowa Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia na
temat „Szpital miejscem ewangelizacji: misja ludzka i duchowa".
2013 r.
• 16 czerwca - Dzień „Evangelium vitae" w obecności Papieża. Dzień będzie poświęcony świadectwu
Ewangelii życia, obronie godności osoby od pierwszej aż do ostatniej naturalnej chwili życia.
• 13 października, Watykan - Obchody Dnia Maryjnego w obecności Benedykta XVI i wszystkich
stowarzyszeń maryjnych.
• 24 listopada, Watykan - Papież przewodniczy uroczystości zamykającej Rok Wiary.
Współpraca z chorymi w przeżywaniu Roku Wiary
Bez udziału chorych nie da się dobrze przeżyć Roku Wiary. Ludzie chorzy potrzebują pomocy w ich
ograniczeniach zewnętrznych, a równocześnie ofiarowują jeszcze większą pomoc innym przez aktywność
wewnętrzną. Decyduje o tym wiara, która otwiera przed człowiekiem świat Bożej miłości i Bożej wszechmocy.
Więcej na stronie Forum www.forumhospicjum.pl w zakładce formacja
Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej
W drugą sobotę października 2012 r. który w tym roku obchodzony jest pod hasłem „Living to the end palliative care for an ageing population”. Niesie przesłanie, mówiące o tym, że do 2050 roku liczba osób w wieku
60 lat i więcej wzrośnie na świecie od 600 milionów do 2 bilionów. Ludzie w starszym wieku będą potrzebowali
specjalistycznej opieki paliatywnej, zwłaszcza w krajach niezamożnych. Wzrost ten będzie również spowodowany
wzrostem zachorowań na HIV. Jest to czas na propagowanie opieki hospicyjnej w naszych miejscowościach. W
wielu hospicjach obchodzony jest równocześnie z sadzeniem żonkili, które zakwitną wiosną na Polach Nadziei.

