
Ekscelencjo Księże Biskupie! 

Czcigodni Ojcowie Paulini! Czcigodni Kapłani! 

Szanowni Przedstawiciele zawodów i środowisk medycznych! 

Drodzy Państwo! 

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Państwa doroczne spotkanie w jasnogórskim sanktuarium. 

Przyjmijcie Państwo życzenia dobrych i trwałych owoców tej pielgrzymki. Niech to wspólne 

doświadczenie pogłębi łączące Państwa więzi koleżeńskie oraz doda sił potrzebnych do realizacji 

szlachetnego posłannictwa, jakim jest służba chorym oraz ich bliskim. 

Reprezentują Państwo społeczność, która w swojej pracy zawodowej staje codziennie wobec 

niezgłębionych tajemnic natury, trudnych dylematów moralnych oraz najważniejszych pytań: o sens 

cierpienia i przemijania, a także o istotę i granice człowieczeństwa. Wierni idei hipokratejskiej, biorąc 

odpowiedzialność za swoich pacjentów i podopiecznych, niejednokrotnie narażają Państwo własne 

zdrowie, a nawet życie. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom potrzeba odwagi, pogłębionej 

motywacji oraz wrażliwości na potrzeby bliźnich. Państwa dzisiejsza obecność na Jasnej Górze jest 

świadectwem przekonania, że życie duchowe oraz przywiązanie do chrześcijańskiej wizji świata i 

człowieka mogą być inspiracją i realnym wewnętrznym umocnieniem w pełnieniu tak trudnej misji. 

Pandemia COVID-19, trwająca w naszym kraju od ponad roku, dobitnie przypomniała godność i 

znaczenie zawodów medycznych. Wciąż znajdują się Państwo na pierwszej linii walki z globalnym 

zagrożeniem. Również ten fakt – obok wymiernych korzyści, które odnoszą pacjenci i zagrożeni chorobą 

– jest niezwykle cennym świadectwem, przejawem autentycznej międzyludzkiej solidarności i postawy 

prospołecznej. Wierzymy, że to ciężkie doświadczenie zbliża się ku końcowi. Trzecia fala zakażeń 

wirusem SARS-CoV-2 już za nami. Rosnąca liczba ozdrowieńców i zaszczepionych powoduje, zgodnie 

z oczekiwaniami, stopniowy spadek liczby infekcji, hospitalizacji i zgonów. Przed systemem opieki 

zdrowotnej rysuje się teraz nowe, ważne zadanie – leczenie i rehabilitacja tych spośród nas, którzy 

zmagają się z powikłaniami po przejściu choroby COVID-19. Jestem przekonany, że Państwa 

doświadczenia zebrane w ciągu minionych kilkunastu miesięcy oraz wsparcie właściwych organów 

państwa okażą się pomocne. Pragnę też zaznaczyć, że podzielam opinię ekspertów wskazujących, że 

kryzysowa sytuacja, w jakiej znalazł się ostatnio polski system opieki zdrowotnej, wymusiła 

przyspieszenie i bardziej zdecydowany charakter działań naprawczych w tej niezmiernie ważnej 

dziedzinie funkcjonowania państwa. Będę wspierał rozwiązania, które zyskają uznanie nie tylko znawców 

przedmiotu, ale też samych medyków i pacjentów. 

Raz jeszcze z głębi serca dziękuję Państwu oraz wszystkim Państwa Koleżankom i Kolegom za 

profesjonalizm i poświęcenie, z jakimi stawiliście czoła obecnemu bezprecedensowemu wyzwaniu. 

Wyrażam nadzieję, że jako państwo i społeczeństwo wyjdziemy z tej z próby wzmocnieni, bardziej 

solidarni i bardziej zjednoczeni wokół idei dobra wspólnego. Ponawiam życzenia udanego przebiegu 

tegorocznej pielgrzymki i serdecznie Państwa pozdrawiam. 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii, 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

List został odczytany podczas uroczystości na Jasnej Górze przez ministra Piotra Ćwika. 
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