
 

Warszawa, 01 kwietnia 2020 roku 

 

Polska doświadcza realiów batalii z wirusem Covid-19 od pierwszych dni 

marca. Z prawdziwym podziwem, uznaniem, wdzięcznością patrzymy na tych, 

którzy stają u naszego boku na pierwszych liniach frontu troski o nasze życie 

i zdrowie, o zachowanie maksymalnej, dostępnej w zmieniających się 

warunkach, normalności życia codziennego. 

Ten czas ma wielu bohaterów, bo jak zawsze w sytuacjach granicznych – 

a z taką mamy do czynienia – ujawnia się prawda o głębi ludzkiego serca.  

Bohaterami, którzy zasługują na najwyższe laury są lekarze, 

pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci, 

kapelani i wolontariusze - wszyscy pracownicy placówek medycznych i im 

pokrewnych. Z narażeniem życia i bezpieczeństwa swojego i swoich 

najbliższych, przełamując wewnętrzne lęki i obawy, wbrew niepokojom, 

zmęczeniu, ludzkiemu zniechęceniu: są, trwają, służą, ratują, troszczą się 

i opiekują, niosą pomoc i wsparcie.  

Codzienne informacje odsłaniają także prawdę o wciąż rosnącej grupie 

osób chorych w szpitalach i w domach, osób oczekujących na rozpoznanie ich 

stanu zdrowia, osób pozostających w kwarantannie, przeżywających często 

osamotnienie i lęk.  

W całej Ojczyźnie, w wielu środowiskach, pojawiają się różnorodne 

inicjatywy mające wspierać najbardziej utrudzone walką z koronawirusem 

grupy i środowiska zawodowe. Wystarczy wspomnieć działania ogólnopolskiej 

Caritas i poszczególnych Caritas diecezjalnych.  

Zainicjowane zostały również formy wsparcie duchowego, takie jak 

pallotyńska akcja modlitewna Wasze imiona zapisane są w niebie,  

franciszkańska Adoptuj medyka i inicjatywa Krajowego Duszpasterstwa 

Służby Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, 

Apostolstwa Chorych Zaadoptuj medyka i chorego i wiele innych.  

Jako Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 

we współpracy z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia, bardzo dziękuję 



za ich podjęcie. Obejmuję je wszystkie honorowym patronatem i proszę 

Chrystusa, najwyższego Lekarza, o ich obfite i błogosławione owoce; Matce 

Bożej z Lourdes zawierzam ich realizację.  

Wszystkim, którzy angażują się w walkę z pandemią,  

wszystkim ich wspierającym,  

wszystkim chorym i objętym kwarantanną   

z serca błogosławię 
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