
 

Warszawa, 16 marca 2020 roku 

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Pracownicy placówek medycznych, 

Urzędnicy wszystkich szczebli administracji państwowej 

i samorządowej, związani z ochroną zdrowia, 

Wszyscy, którzy w tym trudnym czasie posługujecie chorym, 

 

 

w pierwszych dniach marca rozpoczęliśmy w Polsce bezpośrednią batalię, 

walkę z zagrożeniem wywołanym przez światową pandemię koronawirusa. 

Wprost lub pośrednio dotyka ona każdego z nas, odciska się na wielu 

płaszczyznach życia osobistego i społecznego.  

Pierwszymi, którzy muszą stawić jej czoła, jesteście Wy – lekarze, 

pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, diagności 

laboratoryjni, sanitariusze oraz kapelani. Każdego dnia, w nieustannej 

gotowości do niesienia pomocy, stajecie na pierwszej linii, najbliżej 

dotkniętych koronawirusem chorych i zagrożonych zarażeniem pacjentów. 

Tą drogą pragnę serdecznie PODZIĘKOWAĆ każdemu z Was za 

oddaną, profesjonalną służbę, za codzienną odwagę trwania na Waszych 

stanowiskach. Wiem, że niesiecie w sercach niepokój, wiele obaw, ale wiem 

także, że jesteście ludźmi nadziei, która służy do końca, a waszą siłą jest 

zespołowe działanie.  

Jako Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP, wraz z 

Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia, w imieniu własnym, 

Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia i wszystkich kapelanów 

posługujących wraz z Wami w placówkach medycznych, pragniemy 

zapewnić o naszym duchowym wsparciu i solidarności z Wami. Codziennie 

włączamy Wasze życie osobiste, pracę, przeżywane obawy, rodzące się 



trudności w sprawowaną Ofiarę Eucharystyczną. Prosimy, aby Jezus nadał 

sens zbawczy Waszemu trudowi. Polecamy Was też Matce Bożej z Lourdes, 

która jest uzdrowieniem chorych i wspomożycielką wiernych, zawierzamy 

wstawiennictwu świętych lekarzy i pielęgniarek. 

Równie serdeczne podziękowania i zapewnienie o gorącej modlitwie 

kierujemy do pracowników Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz podległych im jednostek. Otrzymujemy od 

Was informacje, że podobnie jak pracownicy placówek medycznych jesteście 

wyczerpani, ale tak jak oni zdeterminowani do świadczenia pomocy. 

Niech święci Jan Paweł II i matka Teresa z Kalkuty oraz błogosławieni 

ks. Jerzy Popiełuszko i Hanna Chrzanowska orędują za Wami, upraszając 

przede wszystkim łaskę zdrowia, dar mądrości i siłę wytrwania. 

Z pasterskim błogosławieństwem  

 

 

+ Romuald Kamiński 

Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP 

 

 

 

          Ks. Arkadiusz Zawistowski 

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia 


