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Pro Ecclesia et Pontifice dla Pani dr Anny Byrczek
Żywieckiej

- Źródło: strona Diecezji Bielsko -

W niedzielę 28 stycznia 2018 r. w Kościele NMP Królowej Polski w Bielsku Białej
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia Pani dr Annie Byrczek. Ojciec św. Franciszek
odznaczył Założycielkę Hospicjum św. Kamila w Bielsku Białej Panią Doktor Annę Byrczek
medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Medal został wręczony przez Jego Ekscelencje Biskupa
Romana Pindla podczas uroczystej Mszy Św.

z udziałem kapłanów, w tym Kapelanów bielskiego Hospicjum a także Ks. Marka
Kujawskiego (Hospicjum Królowej Apostołów Radom) i ks. Adama Trzaski (Hospicjum św.
Łązarza Kraków) oraz duchownych luterańskich, członków rodziny uhonorowanej,
przedstawicieli ruchu hospicyjnego z całego regionu, bielskich władz miejskich i
samorządowych.
W homilii bp Roman Pindel zwrócił uwagę, że znakiem czasu jest dziś choroba
nowotworowa. „Znak, jakim jest choroba nowotworowa, sprawia, że zmienia się podejście do
życia pacjenta z taką diagnozą, ale także całej rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy. Ten znak
choroby uruchamia także działania różnych ludzi: lekarzy, którzy walczą o życie pacjenta,
doskonalą swoje umiejętności” – dodał, wskazując, że takim właśnie znakiem czasu jest
dzieło realizowane przez dr Annę Byrczek.

Biskup dał przykład dwóch kościołów – „Arki Pana” w Krakowie i św. Józefa
Oblubieńca w Zielonej Górze – przy których od początku działają hospicja, jako przedłużenie
kościołów parafialnych. „Dziś wierni odkrywają w tym połączeniu świątyni i hospicjum
olbrzymi sens, choć początkowo tego nie rozumieli” – zauważył. Duchowny zachęcił do
dziękczynienia za wszystkich lekarzy, którzy traktują swą pracę jako misję i powołanie. „Za
to, że robią coś więcej niż wynika z umowy o pracę” – wyjaśnił.
W laudacji prowincjał salwatorianów, ks. Piotr Filas SDS podkreślił, że Hospicjum
św. Kamila, jakie utworzyła i prowadzi pani doktor, jest przykładem zjednoczenia ludzi,
którzy bezinteresownie i z miłością spełniają uczynki miłosierdzia.
„Śmiało można powiedzieć, że pani Anna poświęciła swoje życie, aby służyć drugiemu
człowiekowi, zwłaszcza temu cierpiącemu – stającemu w obliczu własnej śmierci lub
odejścia najbliższej osoby. Zainicjowała też istnienie wspólnoty wolontariuszy, którzy
włączają się w dzieło hospicyjne, pogłębiając w ten sposób swoją własną relację z Bogiem” –
powiedział kapłan.
Zauważył zarazem, że uhonorowana papieskim krzyżem postrzega siebie „jedynie
jako narzędzie w ręku Pana Boga, nie przypisując sobie najmniejszej zasługi”. „Jest tym
samym wyraźnym świadkiem działania Bożego Miłosierdzia” – stwierdził i przypomniał, że z
inicjatywy Anny Byrczek powstał i działa w stowarzyszeniu Hospicyjny Ruch Modlitewny.
„Pani doktor pomaga wspólnotom w innych miejscowościach naszego regionu w tworzeniu
hospicjów” – dodał.
Medal (krzyż) Pro Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża) jest jednym
z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Może go otrzymać osoba
świecka. Został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 dla upamiętnienia 50lecia jego kapłaństwa. Medal jest przyznawany przez papieża w dowód uznania dla
zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła. Krzyż, obok odznaczenia honorowego
Benemerenti, jest szósty rangą, co do starszeństwa odznaczeń watykańskich.

JE Ksiądz Biskup Roman Pindel przybliżając działalność Pani Doktór powiedział:
"Anna Byrczek, ur. 7 czerwca 1951 r. w Jaworznie, jest lekarzem medycyny, specjalistą
w zakresie chorób płuc, chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej. W latach 19891993 była członkiem prezydium i skarbnikiem Beskidzkiej Izby Lekarskiej; w latach 90. ub.
wieku – wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
w Bielsku Białej. W 1992 roku założyła i przez 17 lat kierowała nieformalną grupą
Hospicjum św. Kamila, działającą przy parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski

w Bielsku-Białej. W 2009 roku grupa nieformalna została zarejestrowana, jako
stowarzyszenie pod nazwą „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej”. Hospicjum pod jej
kierownictwem sprawuje bezpłatną i domową opiekę nad chorymi w terminalnym okresie
choroby nowotworowej, zapewniając im godne życie aż do naturalnej śmierci."

Zdaniem dr Byrczek, medal jest docenieniem „mrówczej pracy całego zespołu
hospicyjnego”, z którym jest związana.
„Dziękuję Bogu, że pozwala mi robić w życiu to wszystko, co kocham i kochać wszystko,
co robię. To wielki dar” – zaznaczyła, wyrażając wdzięczność papieżowi oraz księżom
salwatorianom, którzy z wnioskiem o uhonorowanie znanej bielskiej lekarki zwrócili się
do Stolicy Apostolskiej.

Hospicjum św. Kamila w zeszłym roku zostało nominowane do nagrody Dzieła Nowego
Tysiąclecia TOTUS oraz zostało jednym z laureatów Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra
Wspólnego”.
Cały duch hospicyjnej w Polsce gratulując wyraża wielka radość z uznania
posługi Pani dr Byrczek, która całe swoje życie poświęciła chorym, służąc
bezinteresownie tym, którzy odchodzą do Boga.

Przed beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej
W niedzielę 28 stycznia 2018 roku w Parafii św. Mikołaja na ul. Kopernika
rozpoczęły się spotkania przygotowujące nas do uroczystości beatyfikacyjnych Hanny
Chrzanowskiej. W homilli Ks. Biskup Damian Muskus powiedział:
„- Obyśmy nie zmarnowali tego wyjątkowego czasu. Otwórzmy nasze serca i słuchajmy jej
głosu. Pozwólmy, by na nowo obudził nasze sumienia. Niech przykład życia Hanny
Chrzanowskiej i jej przyjaźni z Jezusem wytrąci nas z rutyny i pociągnie do szukania ludzi,
których na co dzień nie dostrzegamy. Niech inspiruje naszą wyobraźnię miłosierdzia,
rozszerza ją i daje twórcze bodźce do działania. Dajmy się zarazić jej dobrocią, by tak jak ona
tworzyć wokół siebie środowiska solidarności z chorymi, ubogimi i opuszczonymi. Obyśmy,
dzięki tej „siostrze naszego Boga" i naszych zapomnianych braci i sióstr, nieustannie
odkrywali zdumiewającą nowość Ewangelii, która jest Słowem zdolnym zmieniać świat.”
Po Mszy Św. o godz. 18.00 uczennica Hanny Chrzanowskiej pani Helena Matoga przekazała
zebranym przykłady niesienia parafialnej pielęgniarskiej opieki domowej. W uroczystościach
uczestniczył Ksiądz Adam Trzaska wraz z wolontariuszami i członkami Klubu dr Jana
Deszcza. Następne spotkania odbędą się 28 lutego i 28 marca.
Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się w sobotę 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium
Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Uroczystościom beatyfikacyjnym, które odbędą
się w bazylice Bożego Miłosierdzia, będzie przewodniczył kard. Angelo Amato. Będą
transmitowane m.in. przez telewizję publiczną. - Przewidujemy, że udział w nich może wziąć
kilkadziesiąt tysięcy osób. Miejsca w bazylice będą przeznaczone szczególnie dla osób
chorych, gdyż to im służyła niegdyś ofiarnie H. Chrzanowska - powiedział bp Zając.
Wspomniał również o przygotowaniach duchowych do beatyfikacji. - Będzie to czas naszego
świętowania, ale również wspólnej refleksji nad dziełem służby ludziom chorym i cierpiącym.
Wiadomości o H. Chrzanowskiej i wydarzeniach związanych z beatyfikacją będą się
pojawiały sukcesywnie na stronach internetowych www.chrzanowska.diecezja.pl oraz
hannachrzanowska.pl. (źródło: strona Archidiecezji krakowskiej}
Już w tej chwili przyjmowane są zgłoszenia osób, które pragną wziąć udział w
uroczystościach. Wczoraj rozmawialiśmy w Kościele św. Mikołaja o możliwości otrzymania
wejściówek. Bardzo prosimy o zgłoszenie do końca tygodnia liczby osób z danego
Hospicjum chętnych do przyjazdu i uczestnictwa w beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej.
Tel. 641 46 58 w godz. 9.00 do 14.00 lub mail:stoklosa@hospicjum.org
Działania hospicjów w oczekiwaniu na beatyfikację.
Otwieramy stronę do dzielenia się informacjami odnośnie czynionych działań przed
beatyfikacją w Polskich Hospicjach mail:wolontariat@hospicjum.org.
Poniżej przedstawiamy rozpoczęte działania w Hospicjum św. Łazarza. Od stycznia
2018 roku w materiałach informacyjnych wydawanych co miesiąc dla wolontariuszy
hospicyjnych, dla członków Klubu dr Jana Deszcza, Tygodniu Hospicyjnym ukazują się
materiały dotyczące życia i pracy Pani Hanny Chrzanowskiej, uczestniczymy w
nabożeństwach w Parafii św. Mikołaja w Krakowie, majowe rekolekcje hospicyjne
prowadzone przez ks. Adama Trzaskę będą poświęcone Hannie Chrzanowskiej.
Jednym z przygotowań do beatyfikacji TPCh Hospicjum św. Łazarza jest realizacja
kursu opieki nad przewlekle chorym w Parafii św. Jana Chrzciciela. Ufamy, że dzięki pomocy
Hanny Chrzanowskiej powstanie w tej parafii grupa wolontaryjna wspomagająca rodziny w
sprawowaniu opieki nad osobą przewlekle chorą czy niepełnosprawną. Kurs jest
bezinteresownie prowadzony przez członków i pracowników Towarzystwa.

