Dzień Chorego.
11 lutego 2016 roku obchodziliśmy XXIV Światowy Dzień Chorego. Jest to dzień, w którym
w szczególny sposób chcemy być blisko chorych, starszych i tych którzy się nimi opiekują.
Młodzież z gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach należąca do szkolnego koła
Caritas po raz drugi zaangażowała się w obchody Światowego Dnia Chorego. W tym
szczególnym dniu odwiedziliśmy Szpital Powiatowy im Św. Maksymiliana w Oświęcimiu,
grupa 20 wolontariuszy spotkała się z chorymi dziećmi na dwóch oddziałach szpitalnych.
Druga grupa młodzieży odwiedziła Szpital Powiatowy w Bielsku Białej. Wolontariusze
przebrani w bajkowe postacie i zwierzątka spotkali się z dziećmi w salach, rozmawiali,
czytali bajki, malowali kolorowanki. Każde chore dziecko otrzymało balonik i prezent, a
ich rodzice okolicznościowe obrazki. Pracownicy szpitala otrzymali serduszka z życzeniami,
w podzięce za z ich pracę. Wizyta ta sprawiła wiele radości dzieciom jak i
wolontariuszom. Przygotowaliśmy również spotkanie
ze starszymi i chorymi
mieszkańcami Pisarzowic. Rozpoczęliśmy go mszą świętą po której młodzież
zaprezentowała przedstawienie pt. „Oskar i Pani Róża”, którego myślą przewodnią było
„zachowujemy się wszyscy tak jakbyśmy byli nieśmiertelni”. Spotkanie zakończyliśmy
wspólnym poczęstunkiem. Ten dzień po raz kolejny udowodnił nam, że niesienie dobra ma
sens.
Dziękujemy wszystkim którzy pomogli nam w organizacji tego przedsięwzięcia.
Dziękujemy Pani Gabrieli Boguniowskiej za wypożyczenie strojów, hurtowni zabawek
Axiom, Panu Miodońskiemu i Pani Justynie Hetnał za transport, Pani Annie Tatoń za
opiekę nad młodzieżą, ks. Ireneuszowi Rojczykowi oraz Pani Wandzie Adamczyk za pomoc
przy organizacji Dnia Chorego w parafii.
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Ja również miałem przyjemność uczestniczyć we Mszy Św. i pomimo, że frekwencja nie
była zadawalająca to w kościele było gorąco od ciepła płynącego z serc tych młodych
wolontariuszy. Dziękuję Wam za to.
W szpitalu odwiedzaliście dzieci, których chore ciała leczą lekarze. Wy natomiast swoją
obecnością, rozmową , zabawą leczyliście ich dusze i ”wlewaliście balsam” na ich
serduszka. Bądźcie dumni Droga młodzieży z tego co robicie razem ze swoimi
nauczycielami, bo sprawiać radość drugiemu człowiekowi to jedna z najpiękniejszych
rzeczy na świecie. Te dobre uczynki idą przed Wami i tego Wam nikt nie jest w stanie
zabierać. Życzę Wam powodzenia w tej pięknej i szlachetnej działalności.
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