BIULETYN WIELKANOCNY 2019
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA MEDYCZNEGO

Nie ma go tu, bo
wstał z martwych,
jak powiedział. Ewangelia Św. Mateusza 28:6

a ty w to wierzysz ?
Drodzy Członkowie i Sympatycy ChSM,
„Jezus zwyciężył, to wykonało się, Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc” tak brzmią słowa jednej z pieśni chrześcijańskich. Słowa te świetnie ujmują istotę
Świąt Wielkanocnych, ale również istotę całego chrześcijaństwa. Jezus zwyciężył,
Szatan został pokonany, a śmierć straciła swoją moc, którą miała nad nami.
W Biblii czytamy, że „zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest
żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym” (Rzym. 6,23). Grzech więc dał
śmierci moc nad nami, a Bóg ze swojej łaski dał nam swojego Syna, żeby uwolnił
nas od grzechu i „złamał śmierci moc”. Daje nam tym samym życie wieczne w Jego
obecności. Jest to dla nas radosna wieść!
Cieszymy się, że Bóg daje nam możliwość przeżywania po raz kolejny okresu Świąt
Wielkanocnych i ponownego rozważania tej najważniejszej prawdy naszej wiary.
Cieszę się również, że jako Członkowie i Sympatycy ChSM możemy tworzyć
wspólnotę ludzi, którym zależy, żeby Pan Jezus był bardziej znany i kochany
w środowisku medycznym. Chcemy głosić to, co jest istotą tych Świąt.

Życzę Wam radosnego przeżywania w rodzinnym gronie Świąt Zmartwychwstania
Pana Jezusa. Niech On będzie w centrum tych Świąt.
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie,
Jacek Juszczak,
Przewodniczący ChSM

„Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem?"
- Ewangelia Św. Mateusza 22:27
Prawie 2000 lat temu człowiek o imieniu Piłat zadał najważniejsze pytanie
w swoim życiu. Stał przed nim wędrowny kaznodzieja. W Jego wyglądzie nie było
nic niezwykłego. Człowiek ten przyciągał tłumy widzów, lecz niewielu decydowało
się zostać jego wiernymi zwolennikami. Nie posiadał majątku ani nawet nie miał
swojego domu. Mimo to mężczyzna ten był przedmiotem bezwzględnej
nienawiści ze strony wzburzonego tłumu. Piłat zapytał: „Cóż powinienem uczynić
z tym człowiekiem?” Podczas, gdy wzburzony tłum domagał się, aby go
ukrzyżować, Jezus Chrystus stał w milczeniu. Wystraszony rzymski prefekt nie
chciał narażać się tłumom i skazał Go na śmierć męczeńską.
Pytanie, jakie zadał Poncjusz Piłat jest tym, które każdy z nas powinien sobie
zadać: „Cóż powinienem uczynić z tym człowiekiem, Jezusem?”
On cię kocha, nawet wtedy, gdy się o Nim nie myślisz. Miłował cię wystarczająco
mocno, aby spłacić karę za twoje grzechy.
Co więc uczynisz z Jezusem?
Twój wieczny los uzależniony jest od odpowiedzi na to pytanie.
Kto wierzy w Zmartwychwstanie ma NADZIEJĘ i żyje inaczej.

Orędzie przekazane niewiastom, które przyszły ze strachem do grobu Jezusa
brzmi:- NIE TRWÓŻCIE SIĘ!, Jezusa szukacie ukrzyżowanego, wstał z martwych
NIE MA GO TU…..Ale idzcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was
poprzedza do Galilei, tam go ujrzycie ( Mar15,6-7)
Jezus mówi – spotkajmy się w Galilei, tam gdzie się wszystko zaczęło, tam gdzie
prawdziwie spotkalismy się po raz pierwszy….nieistotne Piotrze (wpisz swoje
imię..), że się mnie zaparłeś, nieważne, że uciekłeś, że zawiodłeś, że zgrzeszyłeś, że
nie czujesz się godny, że masz wyrzuty sumienia, nieważne …..wróćmy do miejsa
naszego początku. Zacznijmy jeszcze raz..
Boża miłość jest powalająca. Bóg mówi -„Oto na moich dłoniach wyrysowałem
Cię/.../ Ja ciebie nie zapomnę (Izaj
49;15,16)
Obraz Jezusa na krzyżu, przebite
gwoździami dłonie, na których są
wyrysowane nasze imiona…to jest
PRAWDZIWA MIŁOŚĆ, do końca…nie
żadne
„walentynkowe
serduszka
i amorki”. I ten „zapis” jest również widoczny na dłoniach Jezusa po
Zmartwychwstaniu (Ew.Jan 20,27), bo On nie chce o
nas zapomnieć, umiłował na miłością wieczną.
Św. Antoni z Padwy...powiedział, że Bóg napisał list do
człowieka - papierem są Chrystusowe dłonie,
piórem - gwoździe, które przybiły Go do krzyża, a
atramentem – krew Zbawiciela..
Czy odczytałem/łam już ten list?
czy ta wiadomość i refleksja napełnia każdy Twój dzień wielkanoncną radością?
Barbara Szczuka
Drodzy Przyjaciele z ChSM
Jak nazwałbyś czas pasyjny?
Dla mnie to czas refleksji nad sensem życia i wiecznością. Czas przygotowania do
smutno – radosnych Świąt. Smutek pod krzyżem Chrystusa w Wielki Piątek
przemienia się w radosny poranek Zmartwychwstania, w chwalebne Alleluja w
Niedzielę
rano.
Ostatnie kilka miesięcy przyniosło mi wiele smutku – zmarł wspaniały lekarz,
bardzo owocny i skuteczny w swej pracy dla Pana, ceniony wykładowca i
nauczyciel naszych konferencji – dr Krzysztof Liszcz. Krótko po nim odeszła do
wieczności, ukochana przez wielu wykładowczyni konferencji chrześcijańskich dla

niewiast, dla małżeństw i medyków, redaktorka cennego czasopisma „Nasze
Inspiracje” – Alina Wieja.
Kilka miesięcy temu załamała nas wiadomość o chorobie naszej Janeczki, cennej
dla pracy w Kościele i grupy modlitewnej ze Zboru w Malince.
Trwamy w modlitwach o jej uzdrowienie, a także o pociechę dla najbliższych
Janeczki, Krzysia, Alinki i wielu innych.
„Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje według
obfitości Swojej Łaski” – tak czytamy u Jeremiasza w jego Trenach 3,31-32,
a psalmista Dawid woła do Wszechmocnego Boga:
„Nasyci nas o świcie Łaską Swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie
dni nasze! Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił! Za lata, w których
oglądaliśmy niedolę!” (Ps.90,14-15).
Oni znali Boga prawdziwego, wiele razy doświadczyli Jego opieki i pocieszenia. Ja
również wyznaję, że w swoim życiu wielokrotnie bywałam pocieszona, napełniona
radością i pokojem Bożym po „dniach niedoli i smutku”.
Życzę Wam wszystkim korzystania z tego źródła Pociechy, którym jest Pan Jezus,
nasz Zbawiciel, który z miłości do nas poszedł na krzyż. Przed Swoją śmiercią
obiecał nam, że pośle Swojego Ducha, do nas na ziemię, którego nazwał
Pocieszycielem, by zamieszkał pośród nas. Prośmy, by to robił każdego dnia.
Po smutku Golgoty, zawsze przychodzi radość pustego grobu – Pan
Zmartwychwstał, On żyje i króluje na wieki! A kiedy wstąpił do Nieba i zasiadł po
prawicy Ojca, ustawicznie wstawia się za nami. Czy to nie jest radosna wieść?
Zanućmy razem pieśń, która
Na świat przyszedł pokój nieść
Na świat przyszedł pokój nieść,
Chciał mym przyjacielem być,
Przyniósł nam radosną wieść,
Byśmy wolni mogli żyć.

niesie

prawdę

o

dziele

Był tak dobry, miły tak,
Że aż słów i łez mi brak,
Kiedy myślę jak On cierpiał,
Jak na krzyżu za mnie zmarł.
Dla mnie zrobił to
Mój Pan, Mój Jezus.
Za mnie życie Swoje dał,
Cóż większego mógł mi dać?
Żebym żywot wieczny miał,

Pana

Jezusa:

On się musiał grzechem stać.
Krew płynęła z Jego ran,
Na Golgocie, gdzie stał krzyż,
Dla mnie cierpiał tak mój Pan,
By mnie poprowadzić wzwyż.
Dla mnie zrobił to mój Pan, mój Jezus.
Teraz chce mym Panem być,
Żebym mógł z Nim wiecznie żyć,
Białą szatę chce mi dać, Jezus mój.
Czy chcesz ze mną za Nim iść,
Nie być jak jesienny liść,
który leci, nie wie po co i dokąd?
Anna Kolebacz

„Wy jesteście świadkami tego” – Ewangelia Św. Łukasz 24:48
W pierwszy poranek wielkanocny, kiedy kobiety powiedziały uczniom, że widziały
żywego Jezusa, ci nie uwierzyli. Uważali to za absurd, bo przecież wiedzieli, że On
umarł. Co takiego się stało, że jednak dali wiarę? Czy jesteś w stanie udzielić
odpowiedzi na to pytanie?
Wystarczyło, aby władze rzymskie znalazły i pokazały światu martwe ciało Jezusa,
a problem chrześcijaństwa rozwiązałby się sam. Jednak tak się nie stało
Jezus powstał z martwych, uczniowie widzieli Go kilka razy po zmartwychwstaniu
i od tej pory, ich życie już nie było takie samo.
Uczniowie opuścili Go podczas ukrzyżowania, bojąc się o własne życie. Jednak
potem bardzo się zmienili i stali się ludźmi niezwykle odważnymi, głosząc wieść
o Jego zmartwychwstaniu. Ponieważ nauczali o tym, co uważali za prawdę, zmarli

śmiercią męczeńską. Nikt nie godzi się na śmierć w imię czegoś, co jest
kłamstwem. Takie oszustwo już dawno by się wydało.
Jeśliby Jezus tego nie dokonał, nie byłby Bogiem. Bez zmartwychwstania nie ma
chrześcijaństwa. Czy w to wierzysz?
( na podstawie refleksji internetowych)

Jezus żyje, jestem wolny(a), bo kamień odrzucony jest!
Lubię śpiewać. Lubię śpiewać pieśni, które są ,,prawdziwe” .
Czy znacie pieśń ,,Jezus żyje - jestem wolny, kamień
odrzucony jest,
Jezus żyje - jestem wolny,
On nie leży w grobie nie,
Jezus żyje - jestem wolny,
Słyszę już aniołów głos, niech wszyscy ludzie dziś radują
się!”
Ta pieśń jest oparta na przekazie zawartym we wszystkich czterech Ewangeliach,
ale zacytujemy tylko dla przypomnienia wersety z Ewangelii Łukasza 24:1-10
1. W pierwszy dzień tygodnia poszły (kobiety) skoro świt do grobu, niosąc
przygotowane wonności.
2. Kamień od grobu zastały odsunięty.
3. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.
4. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w
lśniących szatach.
5. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego
szukacie żyjącego wśród umarłych?
6. Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc
jeszcze w Galilei:
7. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz
trzeciego dnia zmartwychwstanie.
8. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa.
9. I wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.
10. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi
opowiadały to Apostołom.(BT)
Mamy tu wymienione imiona kilku kobiet, które jako pierwsze zobaczyły
odsunięty kamień i pusty grób oraz jako pierwsze usłyszały radosną wieść od
aniołów ,,Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał”.
Następnie w Ewangelii Łukasza 24:35-53 czytamy że...
35. Oni (uczniowie) również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali
przy łamaniu chleba.
36. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!
37. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.

38. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą
się w waszych sercach?
39. Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie:
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.
40. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
41. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
Macie tu coś do jedzenia?
42. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.
43. Wziął i jadł wobec nich.
44. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w
Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
45. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,
46. i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie,
47. w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy.
48. Wy jesteście świadkami tego.
49. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż
będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.
50. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.
51. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
52. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,
53. gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc Boga.(BT)
Czytamy w tym fragmencie, jak zmartwychwstały Pan stanął pośród uczniów,
wprawiając ich w radość ale i niedowierzanie i zdziwienie... Ale kiedy krótko
potem Pan rozstawał się z nimi i został uniesiony do nieba, uczniowie wracali już
do Jerozolimy z wielką radością i pewnością w sercu tego czego byli świadkami.
Oto grób jest pusty, nie ma tam ciała Pana Chrystusa, On jako jedyny człowiekBóg zmartwychwstał, uwolnił swe ciało od śmierci i żyje na wieki. On jako jedyny
ma moc aby zrobić to samo dla nas, dla każdego kto w Niego wierzy, zgodnie z
tym co powiedział w Ewangelii Jana 11:25-26
25. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
26. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?(BT)
Gdy będziecie w Święta Zmartwychwstania Pańskiego śpiewać pieśń
,,Jezus żyje jestem wolny, kamień odrzucony jest” ,
czy możecie w ostatniej linijce wstawić swoje imię?
Jeśli tak, to może brzmiałoby to np. tak?
Jezus żyje - jestem wolny, kamień odrzucony jest
Jezus żyje - jestem wolny, On nie leży w grobie nie,
Jezus żyje - jestem wolny,

Słyszę już aniołów głos, i ja
Renata/Beata/Barbara/Jacek/
Tadeusz/Tomasz ….dziś raduję się!”

Renata Kulus

Dzielę się ciekawostką.
Jezus udając się do Jerozolimy, kazał odwiązać
osła i przyprawadzić do siebie (Łuk 11,2).
Symbolika tej nieistotnej z pozoru czynności
jest ineresująca. Czy czasami nie jesteśmy jak
te osły uwiązane, przyzwyczajone do różnych
układów, trosk, myślenia, które nie widzą innej
perspektywy w swoim uporze... Tkwimy w miejscu jak ten „uwiązany osiołek”, nie
potrafimy, nie chcemy się „odwiązać”?
Przyprowadzają tego „osła” do Jezusa i na tym ośle wjeżdża do świętego miasta Jerozolimy. Jezus pokierował drogą osła – inna perspektywa, inna rzeczywistość.
Osły na grzbietach mają krzyż, ciekawe...Czy to też symbol „krzyża”, który każdy
„człowiek – osioł” musi nosić…Ale najważniejsza sybolika tego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy jest taka, że my mamy być nośnikiem (wnosić) Jezusa do świata, do
tych którzy są blisko nas, do pacjentów.
Boże daj siłę, abym umiała przyznać się do swojej”osłowatości” i żyła w Twojej
wolności.
Pozdrawiam – Barbara Szczuka

Konferencja ICMDA w Kijowie
W dniach 21-24 marca 2019 odbyła
się w Kijowie robocza konferencja z
udziałem przedstawicieli z regionu
Euroazji. Na spotkaniu było ok. 40
osób w tym dwóch przedstawicieli z
naszego kraju – Tomasz Waszyrowski i
Jacek Juszczak. Celem spotkania było
podzielenie się tym co się dzieje w poszczególnych krajach w zakresie dzielenia się
Ewangelią w środowisku medycznym. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne
jest członkiem ICMDA (International Christian Medical and Dental Association),
które zrzesza chrześcijańskie stowarzyszenia
medyczne z całego świata. Ze względu na
wielkość organizacji, funkcjonuje ona
podzielona na poszczególne regiony. Polska
jest przydzielona do regionu Euroazji, który
jest podzielony na 7 podregionów. My
jesteśmy w Europie Środkowej. Na spotkaniu
był również obecny szef całego ICMDA, wybrany w styczniu tego roku dr Peter
Saunders, który podzielił się wizją i planami na przyszłość. Jednym z kierunków
działań jest skupienie się bardziej na działalności lokalnej. Organizowaniu częściej
lokalnych konferencji, a rzadziej ogólnoświatowych, które są bardzo kosztowne i
wymagają wielkiego wysiłku organizacyjnego. Bardzo ważnym elementem jest
działalność misyjna. Kilkoro przedstawicieli dzieliło się swoimi doświadczeniami z
misji medycznych. Rostyslav Semikov z Ukrainy przedstawił bardzo ciekawy
wykład o rozwoju chrześcijaństwa na Ukrainie w ujęciu historycznym. Było w nim
również kilka polskich akcentów. Koordynatorzy poszczególnych regonów
przedstawili 10 minutowe prezentacje z działalności na ich obszarach. To było
bardzo budujące usłyszeć jak wiele dobrych rzeczy się dzieje. Jednakże tam, gdzie
jest głoszona Ewangelia, często
również pojawiają się przeszkody.
Przedstawiciele z Polski zwrócili
uwagę na problem braku studentów
oraz młodych lekarzy i pielęgniarek
w polskim ChSM. Dotarcie do nich
jest z jednym priorytetów. Modlimy
się o to i prosimy Was również o
modlitwę i wsparcie w dotarciu do nich. W czasie spotkania mogliśmy usłyszeć

również kilka wykładów biblijnych np. o modlitwie, o tym czym jest grzech oraz
świadectwa Bożego działania z różnych miejsc, także tych w których dominuje
islam. Radością było spotkać ludzi z tak różnych regionów świata , kultur,
mówiących różnymi językami, którzy mimo tych różnić czują się jednością. Ten
sam Bóg, Jezus Chrystus, tu i tam, teraz i na wieki.
www.icmda.net, www..chsm.org.pl
Jacek Juszczak
„Czy ciemność może być dobra?”
To pytanie postawił Dr Ryszard Giersz na lokalnym domowym spotkaniu ChSM w
Lusowie koło Poznania. Spotkanie odbyło się 15 marca tego roku. Uczestniczyło w
nim 12 osób. Przypadkowo lub nieprzypadkowo dzień ten był ogłoszony w
mediach Dniem Snu. Dr Giersz jest pulmonologiem zajmującym się również
zespołem bezdechu
sennego. Na początku
dowiedzieliśmy się o
problemie zanieczyszczenia
świata światłem. Nasza
planeta w nocy świeci, co
widać na zdjęciach
satelitarnych. Wszystkie
organizmy potrzebują
również ciemności, Jest ona potrzebna do zdrowego snu. Ważny jest nie tylko
czas trwania snu, ale także jego ciągłość i głębokość. Nadmiar otaczającego nas
zewsząd światła może go zaburzać. Skutkami tzw. deprywacji snu mogą być
zburzenia poznawcze, spadek sił, depresja, nerwica, nadwaga, większe jest ryzyko
cukrzycy i chorób nowotworowych.
Zaburzenia snu może powodować również zespół bezdechu sennego. Badania
pokazały, że w tym zespole występuje skracanie telomerów, co może powodować
skrócenie naszego życia. Osoba, która nie śpi przez 1 noc, często czuje się jak
podczas upojenia alkoholowego. Problem ten niestety dotyczy również lekarzy i
pielęgniarek dyżurujących w nocy. Nasz wykładowca pokazał także wiele miejsc w
Biblii mówiących o światłości i ciemności. Pierwszy fragment na ten temat
znajduje się już nasza mym początku Biblii w Księdze Rodzaju 1,5 . „ Bóg widząc,
że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności, nazwał Bóg światłość dniem, a
ciemność nazwał nocą”. Dalej w wersecie 14 czytamy „a potem Bóg rzekł: niechaj
powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od

nocy, aby wyznaczały pory roku, dnia i lata”. Zamiarem Boga było, aby dzień był
oddzielony od nocy tzw. ustawienia fabryczne). Dzisiaj wydaje się, że dzień często
miesza się z nocą – nocne
oświetlenie miast, nocne życie.
Poznaliśmy też kilka miejsc w
Biblii, które mówią o tym, że
Bóg wielokrotnie przemawiał
do różnych osób we śnie np. do
Józefa męża Marii, do żony
Piłata itd. W Nowym Testamencie wiele fragmentów odnosi się do tego, że Bóg
jest światłością. Sam Jezus w Ew. Jana 8,12 mówi o sobie : „Ja jestem światłością
świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności”. Również my jesteśmy
powołani do tego, żeby chodzić w światłości (1 Jan 1,5-7). Na końcu Biblii w
Księdze Apokalipsy mamy wspaniałą obietnicę życie wiecznego w Niebie- „ odtąd
już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg
będzie świecił nad nimi …”
Jeśli ktoś w Poznania lub okolic byłby chętny uczestniczyć w naszych spotkaniach,
to prosimy o kontakt mailowy: beatajacekjuszczakwp.pl
Jacek Juszczak

Spotkania domowej grupy ChSM organizowane są również przez dr Samuela
Grabca, skupiające grupkę medyków z okolic Skoczowa, Wisły, Ustronia. Ostatnie
spotkanie miało miejsce 16 marca i koncentrowało się wokół tematu „Duchowa
diagnostyka”.
19 stycznia 2019 roku odbyło się w Ustroniu noworoczne Spotkanie ChSM. Temat
brzmiał: „Wiara w medycynę, czy medycyna z wiarą”. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, krótka relacja na stronie www.chsm.org.pl , a tam
również publikacja dr Aliny Wiencek-Weiss, na temat homeopatii.
W tym roku będziemy mieli ponownie możliwość spotkania się na konferencji
ChSM na południu Polski w Poraju, w dniach 26-29 września 2019. Temat
konferencji – „Szlachetne zdrowie…jak cię nie stracić, jak odzyskać”.
Serdecznie Was zapraszam do przyjazdu. Będzie wiele ciekawych wykładów i
spotkań. Jest to okazja do budowania naszej chrześcijańskiej tożsamości
pracownika służby zdrowia, do duchowego wzrostu, zdobywania wiedzy
medycznej oraz spotkania ciekawych ludzi. Nieustannie zachęcam Was również do
spotykania się w lokalnych małych grupach i poznawania Słowa Bożego. Jest to

bardzo potrzebne do naszego trwania przy Panu Bogu.
Serdecznie zapraszamy
Jacek Juszczak - Przewodniczący ChSM
Barbara Szczuka - Sekretarz ChSM

