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Ludziom Dobrym jak chleb
Duszpasterzom, Członkom, Wolontariuszom i Pracownikom
Dzieła Hospicyjnego w Polsce
Najpiękniejsze świąteczne życzenia
Wszelkich Łask i Mocy od Pana
zdrowia, siły, miłości bliźnich i niezachwianej nadziei,
że nadal będą przyjaciele albertyńskiej idei,
którzy wpisują się w zakon ludzi dobrej woli
służący Tym, którzy odchodzą przed nami.
rodzinnych, pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia
składa
Ksiądz Kapelan i Zarząd
Forum Hospicjów Polskich

Boże Narodzenie 2017

Drodzy Duszpasterze, Członkowie, Wolontariusze i Pracownicy
Kończy się rok 2017, który przeżywany pod patronatem św. Brata Alberta, który
urodził się 20 sierpnia 1845 w Igołomi, a zmarł na raka żołądka 25 grudnia 1916 w Krakowie
w ogrzewalni wśród swoich braci.
Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie
dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi
kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze
ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych
i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. Zakładał domy dla sierot, kalek, starców
i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa
Brata Alberta, że trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu
i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia.
Idea albertyńska bezinteresownej pomocy bliźniemu, potrzebującemu wsparcia
drugiego człowieka, stała również u początków ruchu hospicyjnego w Polsce. Prof. Julian
Blicharski hematolog na zebraniu Studyjnego Zespołu Synodalnego Arki Pana w Krakowie
w 1977 roku apelował, aby przy tworzeniu domu hospicyjnego w Krakowie nie zapomnieć o
idei albertyńskiej: hospicjum powinno stać się przytuliskiem ostatecznym dla ludzi dna
człowieczeństwa, dla ludzi absolutnie samotnych, dla ludzi, nad którymi zawisła pogarda
społeczeństwa. Ludzi tych należy szukać, wyławiać. Hospicjum jako azyl ma więc być
urządzone z maksymalną prostotą. Najistotniejsza w nim jest obecność żywej osoby,
czuwającej z chorym w jego ostatnich godzinach życia, które mogą okazać się czasem
i tygodniami. Pobyt w Hospicjum będzie wielką szkołą dla życia tych, którzy zechcą czuwać z
chorymi. Cała społeczność Hospicjum powinna tworzyć dobrowolną wspólnotę i struktura
organizacyjna budynku powinna służyć temu celowi.
Ks. Ryszard Mikołajczak prezes i duszpasterz Hospicjum św. Jana Kantego w
Poznaniu, wychowawca rzeszy wolontariuszy i pracowników w duchu idei albertyńskiej,
podczas corocznych Dni Skupienia w Gostyniu, na III Zjeździe Ogólnopolskiego Ruchu
Hospicyjnego w 1994 roku w Krakowie mówił do nas u Sióstr Albertynek - Czy twoje ręce są
otwarte do pomocy drugiemu człowiekowi, który oczekuje twojej obecności i towarzyszenia?
Jaka jest twoja odpowiedź na zaproszenie przez Boga do dzieła pomocy hospicyjnej?
W tym roku wielu z nas miało możliwość wysłuchać JE Ks. Arcybiskupa Grzegorza
Rysia na konferencji zorganizowanej przez Panią Poseł Joannę Fabisiak ora Kapelana FHP ks.
Władysława Dudę w Sejmie Rzeczypospolitej 5 października, który przedstawiając między
innymi sprawy organizacji przytuliska zacytował kilka myśli św. Brata Alberta: Aby
prowadzić dzieło dla ubogich trzeba być człowiekiem kontemplacji, trzeba być związanym z
Bogiem, bo bez tego nie można być społecznikiem. Pomagać można tylko jak się nie jest
przywiązanym do własności.
Św. Brat Albert formował wielu z nas. W roku 2017 mogliśmy powrócić do Jego myśli
i słów:
Wola Boża przede wszystkim i tylko to.
Jeżeliby cię zawołano do biedaka idź natychmiast do niego, choćbyś był w świętym
zachwyceniu, gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa.
Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko, aż do
najdrobniejszych szczegółów.
Zbytnia zapobiegliwość, to rzecz niestosowna, lepiej Zdrowaś Maryjo zmówić na tę intencję.

Sługa Boży ma być zawsze wesoły i spokojny, bo wie, że nad nim opieka Boska.
Nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga
kochać, ale inni Go przez nas pokochają. A to jest coś.
Zniechęcać się, to znaczy Panu Jezusowi nie ufać i zrobić Mu przykrość.
Często myślę, że życie byłoby zbyt nędzne, gdyby nie nadzieja prawdziwego nareszcie życia na
tamtym świecie, bo i na cóż by Pan Bóg dał człowiekowi tyle pragnień, gdyby ich nie miał
nigdy zaspokoić.
Jak człowiek do pewnych lat dojdzie i zaczyna trochę rozumu nabierać, chętnie by wiedział,
jaka jest jego droga i jaką zda sprawę z życia.
Nadchodzący Nowy Rok 2018 będzie dla nas równie ważnym w formacji do opieki
hospicyjnej. W niedzielę 28 kwietnia 2018 roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach w Krakowie zostanie ogłoszona błogosławioną Hanna Chrzanowska (19021973), która była krakowską pielęgniarką, córką prof. Ignacego Chrzanowskiego, polonisty z
UJ, opiekującą się ze szczególnym oddaniem ciężko chorymi w ich domach, o której kard.
Karol Wojtyła wspomniał, że była dla niego "ogromną pomocą i oparciem". 13 grudnia br. w
Domu Arcybiskupów Krakowskich powołano komitet organizacyjny, który zajmie się
przygotowaniami uroczystości beatyfikacyjnych. Przewodniczącym komitetu został bp Jan
Zając, natomiast koordynatorem - ks. Robert Tyrała.
Pani Hanna Chrzanowska stworzyła parafialną opiekę pielęgniarską, która była
realizowana przez parafie według zapisanych przez nią zasad. Jej uczennica i
współpracownica pielęgniarka Alina Rumian tak wspomina: "Od 1958 roku zaczęła pracować
jedna pielęgniarka, jedna siostra, parę przyuczonych pań, które jednak często się zmieniały.
Byłyśmy ubezpieczonymi pracownikami parafii. chodziłyśmy i pielęgnowałyśmy chorych w
różnych dzielnicach Krakowa, nie robiąc naszej akcji żadnej reklamy. ale wkrótce poczta
pantoflowa zadziałała cicho i sprawnie. W 1959 stałą opieką objęte były 72 osoby, a rok
później 177. Każda opiekunka pielęgnowała około 6-7 pacjentów dziennie. odwiedziny
trwały od pół godziny do 2 godzin, a ciężej chorzy byli pielęgnowani dwa razy dziennie nie
wyłączając niedzieli i świat, kilkakrotnie i w nocy. ...Już w 1958 roku rozpoczęto
przygotowania pierwszych Wigilii dla chorych i najbiedniejszych, którzy nie mieli wieczerzy
choćby w sensie odrobiny czegoś dobrego do zjedzenia, nie mówiąc już o obecności kogoś
życzliwego. Potem Pani Chrzanowska obłaskawiła siostry prezentki, które latami gotowały
wigilię, a pielęgniarki zanosiły je do domów z pomocą coraz liczniejszej grupy studentów. W
1972 roku przygotowano posiłki dla 70 samotnych, a trzy lata później już dla 120. (z książki
Marzeny Florkowskiej "Radość dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach,
anegdotach." Wydawnictwo św. Stanisława BM. Kraków 2010.
W kolejnych Listach Hospicyjnych, przygotowując się do beatyfikacji, będziemy
mogli poznać bliżej sylwetkę Pani Hanny Chrzanowskiej i Jej wpływ na powstanie domowej
opieki hospicyjnej w Krakowie. Już w tej chwili zachęcamy osoby, które może zetknęły się z
Jej działalnością, lub przekazami o prowadzonej przez Nią opiece domowej do podzielenia się
swoją wiedzą z nami w Listach Hospicyjnych.
Rok 2018 będzie rokiem bardzo ważnym dla ruchu hospicyjnego. Nie tylko odbędzie
się beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej. Będziemy obchodzili 100 lecie urodzin Dame Cicely
Saunders, a także 70 - lecie rozpoczęcia przez Matkę Teresę z Kalkuty pracy misyjnej z
ubogimi ze slumsów, kiedy w sierpień 1948 zamieniła habit Instytutu Błogosławionej
Dziewicy Maryi na białe bawełniane sari z niebieską obwódką.

Wszystkie te trzy kobiety są obecne w polskim ruchu hospicyjnym od jego początku.
Sądzimy, że uda się nam szerzej poznać ich działalność podczas kolejnego Zjazdu Forum
Hospicjów Polskich w lecie przyszłego roku.
Na Nowy Rok Anno Domini 2018
Najlepsze Życzenia - spełnienia marzeń
Wszystkim Ludziom Hospicjum
składa
Zarząd Forum Hospicjów Polskich

Niektóre wydarzenia z ruchu hospicyjnego w Polsce w 2017 r.
Szkolenia:
 Zmian jakie nastąpiły w ustawie o rachunkowości w 2016 roku (Ustawa z dnia 15
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości - 7 marzec Kraków
 Warsztaty dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego 25 – 27 sierpień Kraków
 Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych w związku z wejściem w 2018 r.
nowych przepisów Parlamentu Europejskiego – 27 październik Kraków
Konferencje:
 Konferencja „Patriota, Społecznik, Artysta - Święty Brat Albert Chmielowski Patron
roku 2017 – Sejm 5 październik Warszawa
 II Konferencja „Duchowość Hospicyjna” – 6-7 październik Warszawa
 Model opieki duchowej w polskich hospicjach – sesja prowadzona przez Forum
Hospicjów Polskich na II Forum Medycyny Paliatywnej - 17 i 18 listopada Warszawa
Budowa Hospicjów Stacjonarnych
 10 marca 2017 r. – Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II
w Żorach otworzyło nową część oddziału opieki paliatywnej w budynku hospicyjnym
przy ul. Promiennej 4.
 27 kwietnia 2017 r. – Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w
Tychach uroczyście otwarło budowany przez szereg lat Dom Hospicyjny
 9 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie wmurowało kamień
węgielny pod budowę Hospicjum Stacjonarnego
 8 grudnia 2017 r. Hospicjum Sosnowieckie św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
uroczyście otworzyło Hospicyjnego Centrum Wsparcia
Zebrania:
 Walne Zebranie członków wraz z zebraniem prezesów, przewodniczących, członków
zarządów stowarzyszeń i fundacji hospicyjnych - 3 czerwca 2017 roku
 Zebranie prezesów, przewodniczących, członków zarządów stowarzyszeń i fundacji
hospicyjnych - 1 lipca 2017 r. w Krakowie.
 Zebranie prezesów, przewodniczących, członków zarządów stowarzyszeń i fundacji
hospicyjnych - 17 października w Krakowie.
 Opłatek Hospicyjny w Warszawie i spotkanie Kapelanów Hospicyjnych - 16 grudzień
Warszawa

