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ZAPROSZENIE
„ IDŹCIE i GŁOŚCIE ” co to znaczy dla Ludzi Hospicjum ?
Ks. Marek Kujawski SAC Koordynator Formacyjnego Kręgu Hospicjantów Polskich
zaprasza na kolejne 22 spotkanie w DOMU MATKI do Częstochowy w dniach 17 – 19 marca
2017 r. Zaproszenie kierowane jest do hospicjantów, czcigodnych duszpasterzy i kapelanów
hospicyjnych oraz kandydatów do hospicyjnego wolontariatu i przyjaciół ruchu hospicyjnego.
Konferencje „ IDŹCIE i GŁOŚCIE ” co to znaczy dla Ludzi Hospicjum ? będzie głosił ks.
Przemysław Budziński SAC.
W trakcie spotkania, którego program i informacje są załączone do listu będzie okazja
także do wzmocnienia naszych więzów z Synem Bożym Jezusem Eucharystycznym i Maryją
naszą Matką oraz między sobą. Jak zwykle będzie czas na dzielenie się hospicyjnymi
doświadczeniami w posłudze Chorym, ich Rodzinom i Osieroconym. Uczestnicy zasiądą
również w Kręgu wraz ze specjalnym GOŚCIEM ks. Ryszardem Mikołajczakiem
z Poznania – najdłużej posługującym duszpasterzem hospicyjnym w Polsce.
Krąg hospicyjny trwa już od wielu lat. Powstał z inicjatywy Ks. Marka Kujawskiego
założyciela Hospicjum im. Jana Ewangelisty w Szczecinie oraz Hospicjum Królowej
Apostołów w Radomiu, który od wielu lat również redaguje i wydaje pismo hospicyjne,
w którym można zamieścić informację o swoim hospicjów, opisać podjętą ciekawą inicjatywę
czy podzielić się swoją posługą hospicyjną.
Skarżymy się na brak czasu na spotkanie z Bogiem, zabieganie i trudności w
spełnianiu opieki hospicyjnej a Krąg Hospicyjny w Częstochowie daje nam możliwość
oderwania się od życia w ciągłym stresie i spędzenie dwóch dni w wyciszeniu i modlitwie.
Jest też okazją do poznania ludzi hospicjum, którzy starają się docierać do źródła powstania
samarytańskiej pomocy i nieść ideę hospicyjną przekazaną przez założycieli ruchu
hospicyjnej w Polsce.
Miejsce spotkania: Częstochowa, ul. Św. Barbary 43- dom SS. Miłosierdzia.
Czas zgłoszeń uczestnictwa do dnia 16 marca 2017r.
kontakt : hospes@hospicjum.radom.pl lub tel. 48.366.81.44 ; 667980213; 605980214
SPOTKAJMY SIĘ W CZĘSTOCHOWIE !
Jola Stokłosa

Przypomnienie
W poprzednim Liście zostało zamieszczone zaproszenie na organizowaną z okazji 25
Światowego Dnia Chorego konferencję, która odbędzie się w Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Śląskiego w dniach 27.-28.02. 2017 r. Rozpoczęcie konferencji godz. 9.00.
Konferencja organizowana przez Wydział Teologiczny UŚ, Wydział Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Apostolstwo Chorych nosi tytuł „Fides et ratio
przy łóżku chorego, czyli o spotkaniu medycyny i teologii”.

X Jubileuszowa konferencja edukacyjna czasopisma "Medycyna
Paliatywna w Praktyce"
Komitet Organizacyjny ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa
w X Jubileuszowej konferencji edukacyjnej czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce",
która odbędzie się 13–14 października 2017 roku w Gdańsku.
Jubileuszowy charakter konferencji podkreśli udział znanych ekspertów w dziedzinie
medycyny paliatywnej z kraju i zagranicy oraz wykłady prowadzone przez zaproszone
autorytety reprezentujące inne specjalizacje.
Główne tematy konferencji to między innymi:
 Opieka paliatywna u chorych na nowotwory
 Wyzwania opieki paliatywnej w chorobach nienowotworowych
 Nowości w zakresie leczenia bólu i innych objawów
 Ocena jakości życia w opiece paliatywnej
Propozycje interesujących opisów przypadków i doniesień naukowych (oryginalnych oraz
poglądowych) należy przesłać do 10 września 2017 roku. Wszystkie osoby, które zgłoszą
pracę, zostaną zwolnione z opłaty konferencyjnej. Prace należy zgłaszać do recenzji za
pośrednictwem systemu rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej
www.paliatywna.viamedica.pl Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie internetowej:
www.paliatywna.viamedica.pl. Kontakt: paliatywna@viamedica.pl

