Powiat Włoszczowski

Światowy Dzień Chorego
Diecezja Kielecka obchodziła 11 lutego Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji do włoszczowskiego szpitala przyjechał
ordynariusz ks. dr Jan Piotrowski. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo,
jak i fizycznie, a także zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, którzy zawodowo, bądź z
potrzeby serca towarzyszą chorym i cierpiącym.

W homilii biskup kielecki przypomniał misyjne dzieła Kościoła dla chorych, zwłaszcza trędowatych. Aktualnie kościół
katolicki prowadzi 612 specjalistycznych ośrodków dla osób cierpiących na jedną z najstarszych zakaźnych chorób
znanych ludzkości, w których pracują siostry zakonne, zakonnicy, kapłani i ludzie świeccy. Działają dzięki wsparciu i
ofiarności wiernych, choćby kolędników misyjnych. Jako misjonarz, wspomniał szpital diecezji tarnowskiej (z której się
wywodzi), w Bagandou (diecezja Mbaiki, Republika Środkowoafrykańska). - Ale i tu, w szpitalu we Włoszczowie są
osoby, które potrzebują opieki i leczenia. Troski, poświęcenia i aktywności personelu – podkreślił hierarcha. Pacjenci,
kapłani, personel i zgromadzeni w szpitalnej kaplicy modlili się w intencji wszystkich chorych z miasta, powiatu,
regionu oraz diecezji.
Za liturgię mszy świętej, modlitwę i obecność podziękowali biskupowi starosta włoszczowski Jerzy Suliga oraz pełniący
obowiązki dyrektora szpitala Sławomir Sobański. Ofiarowali ordynariuszowi fotografię przekazania kopii obrazu
Włoszczowskiej Matki Bożej Opiekunki Rodzin Świętemu Janowi Pawłowi II podczas wizyty w diecezji kieleckiej 3 i 4
czerwca 1991 r.
Biskup błogosławił pacjentów i ich bliskich. W salach odwiedził tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli
uczestniczyć we mszy świętej.
Światowy Dzień Chorego obchodzimy 11 lutego, w tym roku już po raz 26. Dzień Chorego ustanowił patron
włoszczowskiej lecznicy Święty Jan Paweł II 13 maja 1992 roku. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i
11. rocznicę zamachu na Ojca Świętego.
Tegoroczne orędzie papieskie na ten dzień zatytułowane zostało: Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka
Twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

Źródło: Urząd Gminy Włoszczowa

1

