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Wielebny Proboszcz 
Ks. dr Czesław Sandecki,  
Parafia św. Judy Tadeusza 
ul. Wężyka 6 
 
Wielebny Księże Proboszczu, 
 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” zwraca się z gorącą 
prośbą o przekazanie Parafianom zaproszenia: 

 
 na Mszę Św. w intencji bliskich, którzy odeszli przed nami, sprawowaną przez 

Jego Ekscelencja Ks. Biskupa Jana Szkodonia w czwartek 8 listopada 2018 r. o 
godz. 16.30 w Bazylice Ojców Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej.   

 
 na bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy – opiekunów chorych, które 

rozpoczyna się 9 listopada o godz. 17 w Domu Hospicjum św. Łazarza przy 
ul. Fatimskiej 17 w Krakowie – Nowej Hucie. Szkolenie odbywa się w 
poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00 – 19.00 od piątku 10 listopada do 
poniedziałku 10 grudnia 2018 roku. 

 
W listopadowy czas, kiedy myśli nasze częściej wracają do bliskich, których 

utraciliśmy w wyniku ciężkiej nieuleczalnej choroby, staramy się od wielu lat jednoczyć 
na hospicyjnej modlitwie. Czas osierocenia - powrót do dni, kiedy towarzyszyliśmy 
naszym rodzicom czy małżonkom w ostatnich dniach ziemskiego życia, zawsze niesie 
ból i szukanie odpowiedzi czy wszystko zrobiliśmy, aby mogli żyć godnie do naturalnej 
śmierci, czy czegoś nie zaniedbaliśmy i czy okazaliśmy miłość i powiedzieli jak byli i 
będą dla nas drodzy. Jedną z form wsparcia jest powyższa wspólna Eucharystia.  

Na Mszę św. do Bazyliki Ojców Franciszkanów zapraszamy nie tylko rodziny, 
których bliscy byli pod opieką Hospicjum ale wszystkich Krakowian, przeżywających 
żałobę i osierocenie. Z wypowiedzi rodzin wiemy, że ta listopadowa modlitwa ma 
wielkie znaczenie dla osób po stracie.  

 
  Z góry za pomoc składamy gorące Bóg Zapłać! 

 
Z wyrazami szacunku  
    Jolanta Stokłosa 

   Prezes Zarządu Towarzystwa 
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