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Warszawa – Zacisze,  5 styczeń 2017 

Czcigodny Księże Arcybiskupie,  Kochany Ojcze 

Z radością i nadzieją przeczytaliśmy o poprawie zdrowia Jego Ekscelencji. Cieszymy się ze 
skuteczności podjętego leczenia i liczymy na dalsze postępy w pokonywaniu choroby. Zapewniamy Cię 
Kochany Ojcze o naszej dalszej modlitwie, którą podejmujemy indywidualnie oraz wspólnie z wielką 
ufnością w nieograniczone możliwości terapeutyczne naszego Najlepszego Boskiego Lekarza. Dziś 
zgromadziliśmy się na Zaciszu, w miejscu comiesięcznych spotkań Środowiska Medycznego Świętej 
Rodziny, by na Mszy Świętej sprawowanej przez Duszpasterza Krajowego Służby Zdrowia w Kaplicy 
Matki Bożej z Guadalupe uprosić Miłosiernego Zbawiciela, aby bezpiecznie przeprowadził Cię przez to 
nieoczekiwane doświadczenie. Planowaliśmy Mszę Świętą w Kaplicy na II piętrze Domu Parafialnego  
co wymaga wejścia nieco niżej niż na wzgórze Tepeyac, gdzie Maryja z Guadelupe uleczyła całkowicie 
ciężko chorego wuja Juana Diego. Jej słowa pocieszają dziś nas, strapionych obecnie Twoim stanem 
zdrowia: „Nic nie znaczy to, co cię przeraża i dręczy, niech się nie trwoży twoje serce. Czyż nie 
jestem przy tobie Ja, twoja Matka?”  Ufamy, że Ona jest i sama zatroszczy się o Twoje zdrowie jak 
zapewnia; „Nie bój się, mój ukochany synku, czyż nie jestem, twoją Matką, która się tobą 
opiekuje ?”  

Przyjmij naszą modlitwę Księże Biskupie jak kwiaty od Matki Bożej przyniesione w Tilmie 
ufności Juana Diego. Skoro Maryja pokonała straszliwego boga  quetzalcoatla - upierzonego węża, 
wierzymy, że pokona także tego, któremu na imię Malaria. Boski Lekarz, który zaprasza nas byśmy Mu 
towarzyszyli gdy idzie do chorych wybrał profesjonalne dłonie by przyjść i całkowicie przywrócić Twoje 
Ojcze utracone nagle zdrowie. Pragniemy aby Boski Mistrz napełniał szczególną mądrością, czułością 
oraz potrzebną łaską wszystkich leczących i pielęgnujących Ciebie, byś odczuł przez ich obecność 
Miłosierną Obecność Jego Samego. Jakże pomocne są dla tych medyków i dla nas Twoje grudniowe 
słowa ze spotkania opłatkowego w Katedrze Praskiej o analogii Konsekracji z leczeniem. 

.   
Czcigodny Ukochany Pacjencie ufamy razem z Tobą, że ta choroba jest chwilowym problemem, 

który w końcu minie.  Niecierpliwie oczekujemy na spotkanie z Ekscelencją po odzyskaniu zdrowia.   
 

Lek. med. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, koordynator spotkań ŚMŚR, delegat KSLP 
Prof. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Prezes KSLP OM 

oraz zgromadzeni na Mszy Świętej medycy Środowiska Medycznego Świętej Rodziny 
i lekarze Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich  
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