
 

 

Wiadomości    2011 

01. 01.2011 r. 

Mszą św. w kaplicy hospicyjnej cała wspólnota – siostry, personel, pacjenci – w Imię 
Boże rozpoczęliśmy Nowy Rok  Pański 2011. 

     06. 01. 2011     Święto Objawienia       
Pańskiego.  Kolęda. 

Księdza Jarosława Paczkowskiego M.S.F. na Mszę św. do kaplicy wprowadził orszak 
królewski. Trzej królowie / przebrane dzieci personelu, Wojtek, Marysia i Franek / 
złożyli dary królewskie św. Rodzinie  / Bogusia i Krzysztof Nurczyk z dzieckiem 
hospicyjnym Sebastianem /  Po uroczystej Mszy św. Ks. Jarosław pobłogosławił dom 
i wszystkich mieszkańców, a następnie wraz z orszakiem królewskim błogosławił 
pacjentów w salach. 

 

 

13. 01.     Jasełka w wykonaniu uczniów. 

Dzieci z kl. III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie w pięknych strojach przedstawiły 
misterium Bożego Narodzenia. Potem razem z pacjentami śpiewali kolędy. 

27. 01   Chór kolęd. 

Chór nauczycielski pod dyrygenturą 
Tomasza Mendyka odwiedził pacjentów 
Hospicjum. 

Chórzyści uczcili Boże Dziecię śpiewem 
kolęd. 

  



 

 

28. 01. 2011 r. Młodzież z L.O. z Złotowa. 

Młodzież z kl II c zaprzyjaźniła się z pacjentami i wraz z swoją wychowawczynią p. 
Małgorzatą Jarka ponownie odwiedziła pacjentów w świetlicy, przynosząc  radość, 
śpiew, konkursy. 

01.02.2011 r.  Zabawa karnawałowa 

To już czwarty bal karnawałowy w naszej świetlicy. W tym roku przygotowania do 
zabawy karnawałowej były jeszcze bardziej intensywne. Pacjenci angażowali się w 
dekoracje świetlicy, przygotowywanie strojów balowych. Obowiązkowo odbywały się 
ćwiczenia tańców, według odpowiednio dobranych płyt CD.  

Nadszedł dzień zabawy karnawałowej – 
wtorek  i wielka niespodzianka. 
Wolontariusze – Wojtek Jaworski i 
Sebrjan Kiedrowicz, którzy tworzą zespół 
wokalny Pt. czysta nuta , grali na 
zabawie. 

Przyjechała p. Ewa Mrotek z dziećmi z 
Szkolnego Koła Caritas z Wiktorówka. 
Przybyli zaproszeni goście m.in. p. Lidka 
Chełminiak z córeczką Oleńką,  p. Ewa 
P. i p. Ewa przedstawicielki Caritas z 

Bydgoszczy, personel z dziećmi.   

Zabawa jak co roku rozpoczęła się polonezem, a potem przebierańcy się 
przedstawiali. Pary taneczne to – panie i panowie, królewny i dobre wróżki, 
jaskiniowcy, Zorro, kotek, dynia, arab, Indianka, hiszpanka, słoneczko, cyganka z 
dobrymi wróżbami, czerwony kapturek i wiele innych. Wszyscy uczestnicy balu 
włączali się w różne konkursy i tańce. ‘’ Gdyby nie zmęczenie personelu, pacjenci  
bawili by się do białego ranka ‘’  Wdzięczni jesteśmy pacjentom za ich wytrwałość i 
radość w sercach. (zdjęcia można zobaczyć na stronie hospicyjnej) 

10. 02. 2011 r.    31 Drużyna Harcerska z Zlotowa. 

Pacjentów w świetlicy odwiedzili dzieci i młodzież z 31 Drużyny Harcerskiej przy 
Zespole Szkół Ekonomicznych. Druchowie i Harcerze śpiewali pieśni patriotyczne, 
harcerskie i religijne przy akompaniamencie gitar. 
  



 

 

11. 02. 2011 r.     XIX  Światowy  
Dzień  Chorego. 

W Hospicjum każdego roku uroczyście 
obchodzimy Światowy Dzień Chorego. 

Pacjentów odwiedzają rodziny, 
dobrodzieje, wolontariusze, ludzie o 
wielkim sercu, którzy chcą pomóc 
ludziom chorym, być z nimi w ich 
cierpieniu. 

Na początku Mszy św. koncelebrowanej 
w kaplicy hospicyjnej Ks. Dyrektor 

Caritas w Bydgoszczy Wojciech Przybyła podkreślił wartość światowego dnia 
chorego. Powiedział m.in.  – w tym dniu nie ma różnicy między chorym a zdrowym 
człowiekiem, bo wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, nawrócenia.   

Ks. Piotr Pietrzyk M.S.F. podczas homilii rozważał wartość cierpienia w planach 
Bożych. To, że cierpienie dotyka konkretnego człowieka P. Bóg wie i wie do czego 
ma posłużyć, bo Bóg chce nas poprzez dar cierpienia ubogacić i przemienić. Razem 
z Ks. Wojciechem i ks. Piotrem M.S.F. Mszę św. koncelebrował ks. kapelan, Andrzej 
Kruszyński M.S.F    

Pieśni podczas Mszy św. śpiewał  Chór Nauczycielski z Złotowa.  Przez cały dzień 
było wiele miłych niespodzianek, między innymi Paweł przebrany za dużego zająca  
odwiedzał pacjentów i rozdawał upominki. 

Gośćmi tego dnia również byli Prezes SBL  Genowefa  Goździejewska  i szef 
piekarni Krzysztof  Stepnowski z Miasteczka Krajeńskiego  

(zdjęcia można zobaczyć na stronie hospicyjnej). 

18. 02. 2011 r.   Dzieci z kl. III  Szkoły Katolickiej im. Św. Wojciecha  
ze Złotowa. 

Z okazji Światowego Dnia Chorego pacjentów odwiedzili uczniowie z Szkoły 
Podstawowej  Kl III z swoją wychowawczynią Aurelią Misztal. 

Wielki Post – marzec, kwiecień. 

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie 
uczestniczyli razem z wspólnotą hospicyjną i Księdzem Diakonem Szymonem MSF 
w Drodze Krzyżowej w Kaplicy. 

  



 

 

06. 04. 2011 r. Goście z Holandii. Chrzest Fabianka.  
Wizytacja w Parafii. 

Ks. Dyrektor Caritas Wojciech 
Przybyła z grupą osób z Holandii 
odwiedził Hospicjum. Goście pragnęli 
zapoznać się z pracą w Hospicjum. 

W kaplicy hospicyjnej Ks. Wojciech 
Przybyła udzielił sakramentu chrztu 
św. Fabianowi Fedan – Lipskiemu (4-
mc). Rodzicami chrzestnymi byli, 
opiekunka Beata Niemiec i pielęgniarz 
Tomasz Hołubek. Na chrzcie św. 
otrzymał imię Karol. 

 

W Parafii Wniebowzięcia N.M.P. odbyła się wizytacja Bp. Jana Tyrawy. 

Wieczorem Ks. Bp. Jan Tyrawa, ks proboszcz Dariusz Charbaszewski, kapłani 
Misjonarze Świętej Rodziny wraz z innymi kapłanami z Dekanatu, z 
przedstawicielami Rady Parafialnej – Korczak, z Rzemiosła – A. Pietruszka, 
Burmistrz –S. Wełniak i Starosta Złotowa we wspólnocie z Siostrami spożyli kolację. 
Kucharz Robert Bagniewski serwował pieczonego dzika. 

 

08. 04. 2011 r.  Rekolekcje wielkopostne w Parafii. 

W Kaplicy naukę rekolekcyjną wygłosił Ks. Piotr Michalski M.S.F. i wraz z młodzieżą 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych odprawił Drogę Krzyżową i udzielił 
błogosławieństwa. 

17. 04. 2011 r.  Niedziela Palmowa. 

Dzieci z S.K.C.z Wiktorówka przywiozły  ozdobne 
palmy, które przyozdobiły ołtarz w niedzielę palmową. 
Przed Mszą św .wyruszyliśmy  procesją korytarzami 
Hospicjum. Tym razem ,, Panem Jezusem na osiołku 
‘’ był Gabryś. Mszę św. celebrował Ks. Proboszcz 
Dariusz Chabraszewski M.S.F.. 

 

  



 

 

21 – 24. 04. 2011 r. Tridium  Paschalne. 

W Wielki Czwartek naszej kaplicy – Wieczerniku zgromadziła się wspólnota 
hospicyjna i goście, by pod przewodnictwem Ks. Kapelana Andrzeja Kruszyńskiego 
uczestniczyć w Eucharystii - Wieczerzy Pańskiej, a potem dzielić się chlebem 
miłości. 

Wielki Piątek – nabożeństwu przewodniczył Ks. Dyrektor Caritas Wojciech Przybyła i 
Ks. Kapelan Andrzej Kruszyński. Następnie trwała Adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 

Wielka Sobota  -  Po południu Ks. Kapelan Andrzej K. poświęcił dary wielkanocne, 
święconkę w koszyczkach przyniósł również personel z swoimi dziećmi. 

Liturgii Paschalnej przewodniczył Ks. 
Wojciech P. i Ks. Andrzej K.. 
Podczas Uroczystej Liturgii Ks. 
Dyrektor Wojciech udzielił 
sakramentu Chrztu św. Kacperkowi  
Radomskiemu, matką chrzestną była 
Elżbieta Buława i Gabrysiowi 
Atamańczuk, matką chrzestną była  
Grażyna Laskowska. 

W Święto Zmartwychwstania Pana 
Jezusa o g. 6,00 wczesnym rankiem 
przy grobie Pana Jezusa stanęli 

żołnierze rzymscy i harcerze, by razem ze wspólnotą hospicyjną wyruszyć w procesji 
z Najświętszym Sakramentem wokół Hospicjum, a potem uczestniczyliśmy we Mszy 
św. którą celebrował Ks. Kapelan Andrzej Kruszyński M.S.F..  Pacjenci pozostający 
w swoich salach mogli uczestniczyć w Tridium Paschalnym poprzez łączność 
telewizyjną z kaplicy. 

10. 06. 2011 r.   Droga  Światła 

W piątek przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego razem z personelem przeżyliśmy  
przeżyliśmy w kaplicy hospicyjnej nabożeństwo Drogi Światła. Poszczególne osoby  
wybierając na nowo Chrystusa podchodziły do Paschału i zapalały świece. Zanosząc 
płomień światła do swoich rodzin prosiły o Dary Ducha Świętego. 

12.  06. 2011 r.   Niedziela Zesłania Ducha Świętego. 

Mszy św. kwartalnej za zmarłych w hospicjum przewodniczył Ks. Dyrektor Caritas 
Wojciech Przybyła. Podczas sprawowanej Liturgii zebrane rodziny zmarłych, Siostry, 
personel i pacjenci w miejscu homilii pod przewodnictwem Celebransa przeżyli Drogę 
Światła. 
  



 

 

 

14. 06. 2011 r. Wolontariusze 
z Biblioteki Miejskiej w 
Złotowie.  

Dzieci z Zespołu Szkół Katolickich i 
Gimnazjum z Świętej należące do 
grupy wolontariuszy przy Bibliotece 
Miejskiej w Złotowie z swoimi 
opiekunami  przedstawiły spektakl 
słowno-muzyczny twórczości Cz. 
Miłosza. 

 

02. 11. 2011 r.   Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych.   

Grupa młodzieży z kl. I, III, IV z nauczycielami, Joanną Skiera i Krystyną 
Januszkiewicz  przedstawiła spektakl słowno – muzyczny  w świetlicy hospicyjnej. 

 

04. 11. 2011 r. „Nie masz  
czasu…” 

 - Nie pozwól, aby drugi człowiek 
był dla ciebie tylko cieniem 
własnego istnienia. 

Ks. Marek Gubernat, prof. Ireneusz 
Brewka, p. Alfons Szczukowski z 
młodzieżą I LO w Złotowie 
przedstawili muzyczno-teatralne  
„Zaduszki 2011” w naszej świetlicy 
dla pacjentów i personelu. 

17. 11. 2011 r. Uroczystość Św. 
Elżbiety. 

„Postać św. Elżbiety w naszej rzeczywistości to 
miłość twórcza sióstr i personelu w 
towarzyszeniu człowiekowi choremu, 
potrzebującemu.  Pomóc nieść krzyż  tym 
ludziom, którzy są dla nas darem. Siostrą 
elżbietanką nie jest się z przypadku, ale z 
powołania. Świat dzisiejszy jest brutalny, 
przykry, ale miłość jest ponad wszystko …  te 
słowa między innymi wypowiedział Ks. 
Dyrektor Caritas Wojciech Przybyła w homilii podczas Mszy św. 



 

 

W Uroczystość św. Elżbiety we Mszy św. koncelebrowanej przez Ks. Dyrektora 
Caritas z Bydgoszczy i Ks. Kapelana Pawła Olszewskiego M.S.F. uczestniczyli 
pacjenci, personel i zaproszeni goście. Dalsze świętowanie było przy wspólnym 
stole. 

 

18. 11. 2011 r.  Uczniowie kl.III  L.O. w Złotowie przygotowali różne gry i zabawy 

dla pacjentów w świetlicy. 

24. 11. 2011 r. „Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą” 

W Hospicjum odchodzą w różnym wieku i czasie.   

24.11 2011r.I  bardzo wczesnym rankiem odszedł do Domu Ojca Danielek B.  

Daniel był w Hospicjum domownikiem, a nie tylko pacjentem, bo tutaj przeżył swoje 6 
letnie życie. Kochany przez Siostry 
i cały personel.  

Ks. Dyrektor Caritas Wojciech P.  
podczas Mszy św. pogrzebowej w 
Kaplicy hospicyjnej m. in. 
powiedział – że pogrzeb jest 
okazją do refleksji czy umiem 
kochać. Czy napełniam miłością 
przebywając z drugim człowiekiem 
i czy ja napełniam się miłością 
przebywając z drugim człowiekiem. 

 Daniel powiedziałby – dziękuję 
wszystkim, którzy uczyli mnie 
poznawać świat. Dziś od 

Największego Ojca w niebie modlę się za was.,,    Daniel jest pochowany na 
cmentarzu w Złotowie w grobie pacjentów hospicyjnych. 

6.12.2011 r. Św. Mikołaj. 

Św. Mikołaj zapowiedział swoją 
wizytę na g. 13.30, więc pacjenci 
czekali dobrze przygotowani. 
Aniołowie  /  dzieci z S.K.C. z p. 
Ewą i p. Martą  /  przyprowadziły 
św. Mikołaja. 

Św. Mikołaj przywitał się z 
wszystkimi i usiadł na specjalnie 
przygotowanym fotelu i słuchał  
jak aniołowie czytali  „Listy do 
św. Mikołaja” a potem razem 
śpiewali. 

Na prezenty zasłużyli wszyscy.  
Św. Mikołaj z swoja asystą 



 

 

również odwiedził pacjentów w salach.  Gościem była p. Monika Tomasz z 
Wiktorówka, która obdarowuje pacjentów swoimi szydełkowanymi artystycznie 
robótkami. 

20. 12. 2011 r.       Wigilia dla personelu hospicjum. 

 

22. 12. 2011 r.        Uczniowie kl. III c. z L.O. w Złotowie z swoją wychowawczynią 

odwiedzili pacjentów obdarowując upominkami świątecznymi wykonanymi 
własnoręcznie. Przedstawili jasełka i razem z pacjentami śpiewali kolędy. 

24. 12. 2011 r.       Wigilia Bożego Narodzenia. 

Świętowanie wigilii Bożego Narodzenia rozpoczynamy w Hospicjum. Świąteczny 
wystrój domu –  żywe choinki, kolorowy, piękny wystrój korytarzy i sal pacjentów, 
Betlejem w kaplicy, pomagał do radosnego świętowania Bożego Narodzenia. 
Wspólnota hospicyjna zgromadziła się wokół stołu  z  Pismem św. zapaloną świecą, 
opłatkiem. Ks. Paweł Olszewski kapelan,  przeczytał Ewangelię wg św. Łukasza o 
narodzeniu P. Jezusa.  

Św. Rodziną w tym roku byli – Maryja – 
p.Lidia Chełminiak, Jezusek – mała 
Dorotka z hospicjum, św. Józef –  
lekarz Piotr Chełminiak, aniołek – 
Oleńka Chełminiak, a w pobliżu na polu 
pasterzy – owce, złe psy, ognisko .  ;; 
Zły pasterz „ sąsiad p. Alfons opowiadał 
historię świętej nocy i swego 
nawrócenia aż do spotkania z 
narodzonym  Dzieciątkiem Jezus w 
żłóbku.  Dzieląc się opłatkiem 
składaliśmy sobie życzenia, 

śpiewaliśmy kolędy. 

O g. 21,00 Ks. Paweł i Ks. Jerzy Kallus M.S.F. – pacjent, celebrowali uroczystą 
Pasterkę. Św Rodziną na Pasterce była rodzina Nurczyków. 

27. 12. 2011 r.     Msza św. z Ks. Biskupem Pawłem Cieślikiem 

Przyjaciel Hospicjum Ks. Biskup Paweł 
Cieślik odwiedził nasza wspólnotę i 
pacjentów. 

Z radością i miłością spotkania się z 
wspólnotą hospicyjną celebrował 
Eucharystię i wygłosił homilię. 

 



 

 

31. 12. 2011 r.   Bogu niech będą dzięki za  miniony rok 2011. 

Mszę św.  i nabożeństwo dziękczynne koncelebrowali Ks. Piotr Pietrzyk M.S.F., Ks. 
Paweł Olszewski M.S. F. i Ks. Jerzy Kallus M.S.F. – pacjent. Dziękowaliśmy Bogu za 
miniony rok, otrzymane dary. Do modlitwy włączyliśmy personel, bliskich znajomych, 
dobroczyńców, wolontariuszy, pacjentów i zmarłych. 

 

 


