
8 maja oraz 12 maja przypadają Święta Dnia Położnej oraz Międzynarodowego 

Dnia Pielęgniarki. Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne obchody  zostały 

znacznie ograniczone. W dniu 9 maja 2021r . odbyła się uroczysta msza święta  

w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze 

w intencji 30-lecia Powstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Polsce,  

w intencji Dnia Położnej, Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek oraz w intencji 

wszystkich Pielęgniarek i Położnych, szczególnie tych, które wykonując zawód  

w czasie pandemii COVID-19 zachorowały i straciły życie.   

 Dziękuję wszystkim zgromadzonym Pielęgniarkom, Położnym, 

Pielęgniarzom, a także zgormadzonym przed odbiornikami telewidzom za udział 

we mszy świętej. Dziękuję Kapłanom, w szczególności słowa podziękowania za 

sprawowanie Eucharystii składam na ręce diecezjalnemu duszpasterzowi Służby 

Zdrowia Ks. Andrzejowi Stępięń. Dziękuję pocztowi sztandarowemu w składzie: 

Pielęgniarka Lidia Kucharska, Położna Agnieszka Szlachcic, Pielęgniarz Roman 

Borszcz.  

Jestem niezmiernie wdzięczna za wspólną modlitwę oraz możliwość zawierzenia 

Matce Boskiej. Wyrażam głęboką nadzieję, na możliwość celebrowania naszych 

świąt: Dnia Położnej, Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Jubileuszu 30-lecia 

samorządu zawodowego w sprzyjającym dla nas czasie. Wspólne świętowanie 

odłóżmy na czas odwołania pandemii, abyśmy mogli pięknie przeżyć te jakże 

szczególne dla nas dni. 

 

 

 

 

 



Akt  Zawierzenia 

    

 Maryjo – Nasza Matko ! 

 

 My, Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne, zrzeszeni  

w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, przychodzimy do 

Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, Matko wiary, nadziei i miłości w XXX 

rocznicę istnienia naszej wspólnoty. Przynosimy Tobie całą naszą codzienność: 

nasze radości i sukcesy, troski i niepowodzenia, nadzieje i marzenia. 

Przychodzimy do Ciebie Pocieszycielko strapionych, gdy cały świat doświadczany 

jest pandemią groźnego wirusa. 

Przychodzimy tutaj, gdzie od wieków ludzie proszą Cię o dar uzdrowienia  

z dolegliwości cielesnych i duchowych. Matczynym Sercem patrzyłaś Matko 

zawsze na wiele ludzkich  trosk i cierpień, byłaś świadkiem wielu błagań  

i wylanych łez. 

To właśnie tutaj, w Jasnogórskim sanktuarium  wiele osób zostało wysłuchanych 

i  doznało łask – uzdrowień duchowych i fizycznych.   



Dziś powierzamy Tobie siebie, nasze rodziny, miejsca pracy i wszystko to, co  

w nas najlepsze,  ale i to, co w nas zagrożone. Ulecz nas z grzechów egoizmu, 

pychy i wygodnictwa. Uczyń nas ludźmi o wrażliwym sumieniu. Spraw, abyśmy  

w gąszczu przepisów i procedur medycznych nie zapominali o człowieku.   

Naucz nas służyć ludzkiemu życiu, od jego poczęcia aż po naturalną śmierć.  

Naucz nas zachowywać pokorę w obliczu choroby i śmierci. 

Matko  Jasnogórska, uproś nam u Boga,  mądrość i siłę, abyśmy swoją postawą, 

wiedzą i umiejętnościami pomagali ludziom znosić cierpienia choroby i trudy 

leczenia. Spraw abyśmy nigdy nie utracili nadziei. Spraw, aby nasze serca były 

zawsze wrażliwie na potrzeby naszych pacjentów, daj nam dar wspierania ludzi 

chorych. 

Tobie Maryjo, zawierzamy siebie i wszystkich, do których jesteśmy posłani. Niech 

to zawierzenie uczyni nas ludźmi głębokiej wiary, nadziei  i miłości. Amen.  

Jasna Góra,  09 maja 2021 roku  

 


