Drodzy Członkowie i Sympatycy ChSM,

Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też nasza wiara!
(Rzym.15,14).
Dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu? To pytanie ludzie często sobie zadają. Czy nie było
innego sposobu, żeby nas ocalić?
Myślę, że jedną z odpowiedzi znajdziemy w Ewangelii Św. Jana- „Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje;
lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje” (J12,24). Jezus musiał umrzeć za nasze grzechy, żebyśmy
mogli otrzymać nowe życie. Obraz małego ziarna i wyrastającej z niego dużej rośliny przemawia
do nas. Jezus chce też, żebyśmy my obumarli dla grzechu i przyjęli Jego do swojego serca i zaczęli
z Nim nowe życie. To jest główna prawda naszej wiary i to jest istota Świąt Wielkanocnych, które
się zbliżają. Składając sobie świąteczne życzenia powinniśmy o tym pamiętać.
Życzę więc Wam i sobie, żebyśmy oddalili od siebie grzech, a na jego miejsce przyjęli do swoich
serc Zmartwychwstałego Jezusa, żeby wynikająca z tego faktu radość promieniała na naszych
bliskich i wszystkie osoby, które są wokół nas. Życzę również, żeby był to czas zatrzymania na
chwilę naszego życiowego biegu, odpoczynku i miłych chwil z bliskimi.
Niech Pan Jezus błogosławi Wam obficie.
Jacek Juszczak – Przewodniczący ChSM

Rozważanie wielkanocne 2017
Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten,
przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego /.../ Lecz on
zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia,
a jego ranami jesteśmy uleczeni. Ks. Izaj. 53, 3-5.
Całkiem niedawno, mówimy „dopiero co” śpieszyliśmy radośnie do stajenki w Betlejemie, by
powitać narodzonego w ludzkim ciele Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Śpiewaliśmy „Chrystus się
rodzi, świat oswobodzi” oraz słuchaliśmy objawienia aniołów, że narodził się nam Zbawiciel,
odkupiciel naszych win, zapowiadany przez proroków Mesjasz.
I oto podążamy pod krzyż. Widzę te dwa obrazy, jakże odmienne: jeden – śpieszący radośnie do
stajenki tłum, a drugi idący z ciężarami swych grzechów na plecach ludzie, wolno wspinający się
na górę Golgoty. Przed nimi nie wesoły obraz. Na krzyżu, w towarzystwie dwóch złoczyńców wisi
syn Boży, Król Królów, Jezus Chrystus. W czasie ziemskiej wędrówki okazywał Bożą moc - leczył
chorych, uciszał burze, wyganiał demony, wzbudzał z martwych. Nie mamy więc wątpliwości,
że miał również moc zejść z krzyża i nie zgodzić się na hańbę i cierpienie. Na krzyżu Golgoty nie
chodziło o manifestację Bożej mocy, lecz jego miłości do nas. Nikt naszemu Zbawicielowi nie
odebrał życia, lecz On położył je za nas, za nasze grzechy i winy. To był dla nas dar, byśmy byli
zbawieni i otrzymali życie wieczne. Do nas należy decyzja czy przyjmiemy ten dar.
Anna Kolebacz

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach
zmartwychwstanie”. (Ew. Marka 9, 30-37)
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym.
Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go
zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”.
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał
ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą
o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli
kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim
ze wszystkich i sługą wszystkich”.
Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy
je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno

z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który
Mnie posłał”.

Słyszymy dziś w Ewangelii drugą zapowiedź śmierci i zmartwychwstania. Jezus trzy razy w Ewangelii
Marka powtarza podobne słowa. Znamienne jest to, że po każdej z tych zapowiedzi reakcja uczniów jest
niedojrzała. „Nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać”. Piotr za pierwszym razem nie wytrzymał
i protestował. Teraz wszyscy siedzą cicho zamknięci w postawie niezrozumienia i lęku. Nie potrafią
nawet zapytać Jezusa, o co chodzi. Na drodze naszego życia raz po raz pojawia się zapowiedź krzyża.
W różnych formach, np. ostry ból za mostkiem, raniąca kłótnia z bliskimi, opuszczenie domu przez
dzieci, poczucie zmarnowanego życia... Czasem jak Piotr buntujemy się, że to nie może tak być.
Czasem siedzimy cicho, boimy się nawet samych pytań. Krzyż przeraża tak bardzo, że nikt nie słyszy
obietnicy zmartwychwstania.
„Zapytał ich: »O czym to rozmawialiście w drodze?«”. Pan próbuje wyrwać uczniów z zamknięcia,
nakłonić ich do nazwania przed Nim po imieniu swoich lęków. Podobne pytanie zadał uczniom idącym
do Emaus. Nie wolno zamykać się na dłużej w świecie swoich niepokojów. Trzeba ujawnić ból serca
przed Bogiem. Tworzenie wspólnoty zgorzknienia nie pomaga. Prowadzi do kłótni, do wzajemnych
oskarżeń, do pomnożenia cierpienia.
„Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy”.
Wciąż to samo. Chcemy znaczyć, chcemy być więksi od innych. Pragnienie wielkości jest wpisane
w nasze serca
„On usiadł, przywołał dwunastu”. Nie da się dalej iść z Jezusem w takim stanie. Trzeba usiąść,
zatrzymać się, posłuchać. Jezus jakby na nowo powoływał apostołów. Kryzysu nie da się tak po prostu
przetrwać. Trzeba się z nim zmierzyć, skonfrontować. Zajrzeć w świat swoich niepokojów, pychy,
samotności, walki o swoje. Pozwolić, by Bóg się tym zajął. „Potem wziął dziecko; postawił je przed
nimi i objął je ramionami…” Czego uczy nas Pan tym gestem? Że jesteśmy dziećmi we mgle, które się
boją, buntują, płaczą, dąsają, tupią nogą. Bóg chce to dziecko w nas przytulić i przyjąć.
(na podstawie „Radio eM)

Znamy hasła: "Oddaj krew", "Zostań krwiodawcą", "Krew ratuje życie". Wszyscy dobrze wiemy,
jak cenna jest każda kropla krwi mogąca uratować lub przedłużyć komuś życie. Człowiek może
pomóc drugiemu człowiekowi oddając krew.
A wiesz, że Pan Jezus uczynił o więcej.
On oddał swoją krew dla Ciebie, byś mógł żyć wiecznie. Czy podziękowałeś mu za to bezcenne
lekarstwo?
Posłużę się tu pewną prawdziwą historią. Pewien człowiek leżał w szpitalu bardzo chory. Jedynym
dla niego lekarstwem było przetoczenie krwi. Nie chciał się na to zgodzić, gdyż jego przekonania
religijne nie pozwalały mu na to. Podszedł do niego wierzący lekarz. Opowiedział mu o Panu
Jezusie, który ofiarował dla niego swoją krew jako zbawienne lekarstwo. To lekarstwo to jedyny
ratunek gwarantujący życie w Niebie. Człowiek ten uwierzył w zbawienną ofiarę Jezusa na krzyżu
i dał się przekonać na transfuzję.
A Ty czy uwierzyłeś, że Pan Jezus stał się dla Ciebie cudownym
„Krwiodawcą”?
Pomyśl, ile kropli krwi spłynęło na ziemię z krzyża w dzień Wielkiego
Piątku. Pomyśl o Jego wielkim bólu i cierpieniu. Był biczowany. Razy
biczów padały na gołe plecy. W krótkim czasie Jego ciało stawało się
jedną wielką krwawą raną. Jego ręce i nogi przebite gwoździami zostały przybite do krzyża. Rany
z gwoździ bardzo szybko powodowały infekcję. Krew wypływała spod cierniowej korony. Serce
i płuca były w nietypowej pozycji, przez co każdy najmniejszy ruch był bardzo bolesny. Pozycja
ciała uniemożliwiała właściwe krążenie i powodowała nieznośny ból w klatce piersiowej. Mocne
słońce powodowało niesamowite pragnienie. Wokół roiło się od much. Nad głową zaczęły krążyć
ptaki, by pastwić się nad zdobyczą. Agonia ukrzyżowania była okropna.
Poeta miał rację pisząc:
"O Głowo coś zraniona, zhańbiona, zlana krwią
i cierniem uwieńczona, złoczyńcy Ciebie lżą.
(...) O Panie coś wycierpiał, to wszystko z winy mej,
bo ja to zawiniłem, coś znosił w męce swej."
W Pierwszym Liście Jana 1,7 jest napisane: "Krew Pana Jezusa oczyszcza od wszelkiego grzechu".
Przelana krew Jezusa jest ceną zapłaconą za zbawienie wszystkich ludzi. Krew Jezusa ma zbawczą
moc dla wszystkich, ale tę ofiarę trzeba przyjąć osobiście. Jego ofiara nie obejmuje automatycznie
wszystkich, ale tych, którzy tego pragną. Jego ofiara spłaciła dług ludzi wobec Boga. Bóg daruje
swoje przebaczenie, zbawienie, pokój. Dziękujmy codziennie za Jego ofiarę, cierpienie, ból,
upokorzenie.
A może spojrzysz na krzyż, tam Jego rozpostarte ramiona czekają na Ciebie. Podziękuj mu za to,
przeproś za swoje grzechy i w pokorze dźwigaj Jego krzyż. Możesz to uczynić słowami pieśni:

"Serdeczne przyjmij dzięki najdroższy Zbawco mój
za Twe krzyżowe męki, za śmierć i krwawy znój.
O spraw bym wierny Tobie u boku Twego trwał..."

Zofia Szłapa

Ryzyko zawodowe – jak ustrzec się niepożądanego zdarzenia.
Tomasz Waszyrowski
Chciałbym bardzo podziękować za ciepły odbiór mojego wykładu na konferencji ChSM
w Puszczykowie – i zgodnie z naszą niepisaną tradycją przesyłam streszczenie mojej prezentacji do
wielkanocnego biuletynu.
Jak dobrze wiecie, pracownicy Służby Zdrowia obawiają się tych samych kłopotów i nieszczęść jak
wszyscy inni ludzie a ponadto lękają się niebezpiecznych zdarzeń na swoim polu zawodowym.
Proszę zwrócić uwagę, że na co dzień zwykle trwamy w stanie ‘małej stabilizacji’. Zajmujemy się
domem, pracą, rodziną, planami zawodowymi i urlopowymi, udzielamy się duchowo i społecznie,
pokonujemy trudności dnia codziennego, cieszymy się życiem – do czasu gdy dociera do nas
naprawdę zła wiadomość. Wtedy, jak pisze C.S Lewis, zmienia się nasza percepcja świata
i odzyskujemy właściwy stosunek do Boga – klęcząc, zwracamy się do Niego w kornej modlitwie.
Złe wiadomości docierają do wszystkich ludzi jak Świat długi i szeroki. Ludzie odczuwają lęk
z bardzo wielu powodów i w różnym zakresie. Ktoś obawia się zwolnienia z pracy, ktoś inny
martwi się o zdrowie swoje lub swojej rodziny, innego przygniatają trudności finansowe.
Pracownik Służby Zdrowia może obawiać się popełnienia poważnego błędu w sztuce i jego
konsekwencji, agresji pacjenta lub jego rodziny, utraty prawa wykonywania zawodu czy wreszcie
roszczenia finansowego (nie mówiąc o bolesnym, dręczącym poczuciu winy).
Zwróćmy uwagę, że okoliczność zewnętrzne (jak na przykład: przewlekły stres, sytuacja zawodowa
i społeczna, warunki domowe), jak również takie czynniki jak wychowanie, wiedza, osobowość,
charakter, dojrzałość emocjonalna i doświadczenie, wreszcie relacja z Bogiem, wpływają zarówno
na ocenę zagrożenia jak również na bardziej aktywną lub bardziej pasywną reakcję na zaistniałą
sytuację.
W pracy zawodowej obawiamy się błędu medycznego i poważnego zdarzenia niepożądanego.
Nie jestem ekspertem w zakresie prawa medycznego i nie chcę rozwodzić się nad terminologią,
jednak dla celów praktycznych podaję poniżej stosowne definicje z niewielką moją modyfikacją
(np. definicja zdarzenia niepożądanego pojawiła się pierwotnie na potrzeby badań klinicznych).

 Błąd medyczny - nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie osoby wykonującej
inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.
 Zdarzenie niepożądane – każde zdarzenie natury medycznej lub niemedycznej wywołujące
negatywne skutki u pacjenta lub niosące takie ryzyko.
Uważa się, że błąd medyczny lub poważne zdarzenie niepożądane może zaistnieć wtedy, gdy
nakłada się na siebie wiele błędów lub zaniedbań na różnych szczeblach (zasada ‘sera
szwajcarskiego’). Nie zawodzi zwykle pojedynczy człowiek. Przyczyną jest złożenie się wielu
czynników: błędy pracowników na kilku etapach, brak komunikacji, wadliwa praca grupowa,
niewłaściwe zarządzanie, brak efektywnego systemu kontroli jakości … i wtedy zdarza się
nieszczęście.
Praktyka medyczna jest delikatną dziedziną, która podlega szczególnej ocenie społecznej
i medialnej oraz nadzorowi politycznemu organów państwa. Pamiętamy anegdotę Profesora Tutki
o proteście przed domem farmaceuty, który zamiast stale zajmować się zdrowiem pacjentów
wieczorami obserwował gwiazdy…
Presja wynika również ze wzrastających oczekiwań społecznych i zmiany tradycyjnych relacji
w służbie zdrowia. W miejsce tradycyjnej relacji lekarz-pacjent lub lekarz-pielęgniarka
obserwujemy bardzo złożone relacje pomiędzy poszczególnymi medykami, pacjentami,
menadżerami, ale również tak złożonymi podmiotami jak zakłady opieki zdrowotnej, zakłady
ubezpieczeń, organizacje pacjentów, kancelarie prawne, urzędy państwowe różnych szczebli, firmy
farmaceutyczne i sprzętowe … i pewnie można by wymieniać wiele innych.
Zastanawiając się z czego wynika tzw. ‘roszczeniowa kultura’ w stosunku do pracowników służby
zdrowia, można by długo debatować – nie chciałbym wdawać się w rozważania dotyczące różnic
pomiędzy oczekiwaniami pacjentów a opiniami pracowników służby zdrowia. Wspomnę tylko,
że medycy pracowali pod presją już od czasów Hammurabiego, a kodeks Królestwa
Jerozolimskiego z 1245 roku stanowił, że ‘jeżeli pacjent zemrze pod opieką lekarza, to lekarz ten
winien być wleczony przez ulice miasta i chłostany, trzymając w rękach naczynie na zbiórkę moczu
– symbol swojej profesji, a na koniec rzeczony lekarz winien być powieszony. Współcześnie nikt
lekarzy nie wiesza, lecz medyk nadal może obawiać się, utraty pracy, utraty prawa wykonywania
zawodu (śmierć zawodowa), coraz większych roszczeń finansowych, wreszcie wyprowadzenia
z domu w kajdankach i kary więzienia.
Uważam, że wiele postaw roszczeniowych pacjentów i ich rodzin jest pewnego rodzaju reakcją
obronną i wynika z wcześniejszych kontaktów ze ‘zła medycyną’. Jestem właśnie po lekturze
książki ‘Bad Medicine’ Davida Woottona. Autor przedstawia tezę, że od czasów Hipokratesa do
jakichś 100 lat temu medycy starając się leczyć – często wyrządzali szkody…
‘Zła medycyna’ to miedzy innymi niedostateczna wiedza, błędna filozofia, złe nauczanie i naganny
przykład, zła organizacja pracy, a co najważniejsze … brak refleksji.
Medycyna jest nauką całościową, jest zawsze aktualna, dumna ze swej wiedzy i znająca wszystkie
odpowiedzi, problem w tym, że ‘zła medycyna’ to nie relikt minionych czasów – to zło, które
pojawia się to tu to tam na różnych polach współczesnej medycyny. Wystarczy wspomnieć takie

zjawiska jak korupcja finansowa, akceptowanie marnej jakości, wadliwa organizacja pracy, rutyna,
znieczulica, chowanie problemów ‘pod dywan’ lub naprawianie błędów metodą znalezienia ‘kozła
ofiarnego’.
Bardzo często dzieje się tak za cichym przyzwoleniem społecznym. Problem pojawia się wtedy,
gdy jakieś bulwersujące informacje zostaną naświetlone przez media.
Jeżeli pracujemy pod presją w obliczu wzrastających oczekiwań społecznych warto zastanowić się
nad tym, jak ustrzec się nieszczęścia w pracy, jak ustrzec się dramatycznej sytuacji, która może
nieść daleko idące konsekwencje dla naszego (i nie tylko naszego) życia?
Na początek przychodzą mi na myśl proste ludzkie rozwiązania oraz to co Wielkiej Brytanii nosi
nazwę „Clinical Governance” i jest praktyczną nauką podnoszenia jakości oraz przewidywania
i redukowania ryzyka w Służbie Zdrowia. Poniżej przedstawiam parę podstawowych ‘wskazówek
bezpieczeństwa’:
 Zdobywanie wiedza i umiejętności – właściwe (a nie – pro forma) planowanie rozwoju
 Korzystanie ze źródeł wiedzy medycznej oraz konsultacji (nie wstydźmy się pytać)
 Ocena różnicowa (to coś więcej niż diagnostyka różnicowa), ocena ryzyka, przewidywanie
możliwych następstw, przewidywanie niekorzystnego scenariusza
 Monitorowanie naszych działań, wskaźników jakości, audyt kliniczny (czyli ocena
zgodności naszej praktyki z wytycznymi), zbieranie informacji zwrotnych (od pacjentów,
kolegów, menadżerów)
 Wprowadzanie procedur (praktycznych a nie ‘tylko na papierze’) i stosowanie się do
zaleceń (listy kontrolne – ang. checklist), dokładność, staranność
 Przestrzeganie prawa, uczciwość
 Praca grupowa
 Komunikacja z pacjentem, rodziną i innymi medykami
 Transparentność, Analiza błędów … i co najważniejsze regularna refleksja nad stanem
własnej praktyki medycznej (Znajdź doświadczonego, zaufanego kolegę, podziel się swoimi
problemami i poproś o radę)
 Podsumowując – ROZSĄDNA PROFILAKTYKA
Warto wspomnieć, że do zrealizowania powyższych zadań warto
dysponować wachlarzem pożądanych cech charakteru i tzw.
‘miękkich umiejętności’:
 Empatia a zarazem asertywność i odwaga cywilna
 Mądrość i okazywanie szacunku
 Zwykła ludzka życzliwość i otwartość
 Cierpliwość i wyrozumiałość

 Zainteresowanie, skupienie na problemach pacjenta a zarazem szerokie spojrzenie na
problem
 Partnerstwo, angażowanie pacjenta i jego rodziny
 Utrzymywanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
Cytując za Dr Władysławem Biegańskim „Nie będzie dobrym lekarzem (medykiem), kto nie jest
dobrym człowiekiem”. Ale… jak to w praktyce zrealizować?
Są właściwie dwie drogi. Pierwsza dedykowana tym czytelnikom, którzy identyfikują się jako
niewierzący – idea Selfmade Man (Ryc. 1) - człowieka, który w trudzie ulepsza swój charakter
i świadomie wykuwa swoją przyszłość. Są przecież kursy komunikacji, empatii, asertywności,
coaching, konferencje medyczne, kursy, treningi, książki etc… To są naprawdę bardzo dobre
i skuteczne narzędzia. Idąc tą drogą można osiągnąć naprawdę wiele, można odnieść wiele
sukcesów i zyskać szacunek otoczenia. Problem w tym, że nigdy nie wiemy na ile już jesteśmy
dobrzy w tym co robimy – czy jesteśmy WYSTARCZAJĄCO dobrzy. Jak pisał C.S. Lewis
najlepszy uczeń (istny anioł)
w słabej klasie może być
najgorzej
spostrzeganym
uczniem w bardzo dobrej
klasie.
Druga droga (Ryc. 2)–
przeznaczonych dla tych co
ufają Bogu, lub jeszcze
ciągle Go szukają – to
bolesna refleksja nad własną
dramatyczną
niedoskonałością i świadome
uchwycenie się łaski Bożej
przez bezpośrednią relację z
jedynym
pośrednikiem
między Absolutem a ludźmi
– Jezusem Zbawicielem.
Jeżeli człowiek (medyk)
uchwyci się tej nadziei jak
ostatniej deski ratunku, w
jego
życiu
stopniowo
zaczynają zachodzić zmiany.
Zostaje zaopatrzony przez
Ducha Bożego w dary:
mądrości,
rozumu,
umiejętności,
męstwa,
pobożności i bojaźni Bożej.
Następnie charakter takiego
człowieka
zaczyna
się
zmieniać prezentując miłość,
radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, łagodność i sprawiedliwość. A przecież cnoty te są niezbędne aby w każdej
trudnej sytuacji zachować się właściwie…
Droga ta nie jest łatwa, gdyż Jezus nie obiecuje swoim uczniom łatwego życia (Ew. Mateusza
10:38, Ew. Łukasza 14:27). Wymaga wysokich standardów moralnych (List do Filipian 2:15-16)
i zapowiada ciekawe życie pełne zwycięstw, ale też niebezpieczeństw – o czym świadczą chociażby
świadectwa Bohaterów Wiary (List do Hebrajczyków 11:32-37).
Na podstawie statystyk zebranych w Stanach Zjednoczonych, krytyczne sytuacje zdarzają się
prawie każdemu praktykującemu lekarzowi (może także pielęgniarce?). Jak mawiał nasz znakomity
trener boksu Feliks Stamm (wypowiedź tę przypisałem mylnie Zbigniewowi Pietrzykowskiemu) –
‘Nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni.’ Czy zatem warto polecać zawód medyczny
naszym dzieciom?

Tak, tak! Nie ma piękniejszego zawodu i piękniejszego powołania – zwłaszcza dla Chrześcijanina.
Nieść pomoc w cierpieniu, leczyć, pocieszać, emitować światło Jezusa Chrystusa i dawać
świadectwo Prawdzie.
Nie bójmy się zmagać z trudnymi sytuacjami w naszym życiu zawodowym - ale też starannie się do
nich przygotujmy (i pamiętajmy o aktywnym minimalizowaniu ryzyka!). Słowo Boże dodaje nam
wiele otuchy – jesteśmy dobrze zaopatrzeni i nie jesteśmy sami (List do Rzymian 12:21, Ew, Marka
16:17-18, Ew. Mateusza 28:18-20). Si Deus Nobiscum Quis Contra Nos?

Sprawozdanie z zebrania Zarządu ChSM

W dniu 18.02.2017 odbyło się we Wrocławiu w pięknym budynku ośrodka kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego zebranie Zarządu ChSM. Na początku krótkie rozważanie biblijne na
temat: „Charakter Chrześcijanina-Gorliwość” poprowadził Przewodniczący Jacek Juszczak.
Następnie był czas modlitwy w oparciu o różne wersety biblijne przygotowany przez
Wiceprzewodniczącego Rafała Wiencka. Kolejnym punktem programu było sprawozdanie z
działalności stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe. Wśród najważniejszych wydarzeń
minionego roku wymieniono ogólnopolską konferencję w Puszczykowie, uchwalenie nowego
statutu stowarzyszenia, stworzenie nowej strony internetowej, wykonanie roll-up’ów i znaczków
stowarzyszenia oraz
spotkania lokalne.
W
planowaniu na rok 2017 najwięcej czasu
poświęcono przygotowaniom do konferencji
dla Europy Środkowej, która ma się odbyć w
Poraju w dniach 19-22.10.2017. Mamy
nadzieję, że będzie to duże wydarzenie .
Zachęcamy do rezerwowania terminu już
teraz. Dyskutowano również na temat
dalszego rozwoju strony internetowej oraz
facebooka, powstawaniu nowych grup
lokalnych, współpracy z takim organizacjami
jak CMF, ICMDA, PRIME, SALINE PROCESS, Centrum Ewangelizacji w Dzięgielowie. Jednym
z najbliższych działań jakie zaplanowano, to wydanie Biuletynu Wielkanocnego, co właśnie
czynimy. Sprawozdanie finansowe, które w imieniu Skarbnika przedstawił Przewodniczący zostało
przyjęte przez Komisję Rewizyjną. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą. Zachęcamy do
przyłączenia się do naszych działań, podsunięcia nowych pomysłów, wzięcia cząstki
odpowiedzialności za jakieś wydarzenie. Razem możemy więcej zrobić na chwałę Bożą. Prosimy
również o modlitwę za ChSM i Zarząd oraz całą Służbę Zdrowia w Polsce.
Jacek Juszczak - Przewodniczący ChSM

Dzielę się z Wami pięknymi życzeniami, które otrzymałam..
Życzę Ci
... Odnalezienia sensu Wielkiej Nocy oraz odnajdywania
sensu każdego dnia, który jest Ci dany. Codziennie upieraj
się przy tym, by każdy dzień miał sens!
... Życia z podniesioną głową. Pełnego dobroci, miłości i
pewności w to co wierzysz. Bo tak żył nasz Pan!
Tak jak On upadł na drodze krzyżowej, a później wstawał,
życzę Ci nieustannego powstawania. Ciągle i ciągle podnoś
się na nowo. Ani zło, ani grzech nie mają nad nami
panowania.
Niech Jedyny Bóg, Jezus Chrystus, udzieli Ci Nowego Życia.
Żyj w łasce! Poznaj Boga i bądź światłem dla innych.
To jest chrześcijaństwo!
Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy- radości i siły na co dzieńBarbara Szczuka – Sekretarz ChSM

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ ChSM
Ośrodek „Leśna Radość – Jastrząb- (Jura Krakowsko – Częstochowska

ZAPISY JUŻ ROZPOCZĘTE !!
Bliższe szczegóły na stronie www.chsm.org.pl

Będzie dla nas wielką radością jeżeli będziemy mogli razem spędzić czas
Konferencji.Zapraszamy- Organizatorzy

