
                                                  WYDARZENIA 2012 ROK   

01. 01. 2012.   Nowy rok. 
Mszą św. którą celebrował Kapelan Hospicjum Ks. Paweł Olszewski M.S.F. w Imię Boże 
rozpoczęliśmy  nowy rok 2012. 
 

05. 01.    Koncert  kolęd  w wykonaniu  Chóru 
nauczycielskiego  pod dyrekcją Tomasza Mendyka z Złotowa. 
 
 

06. 01.   Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Po świętach Bożego Narodzenia padło pytanie – kto będzie trzema królami . 
W poprzednich latach królami byli już – personel, dzieci personelu. Bardzo chętnie zgodzili 
się trzej panowie – praktykanci, uczniowie szkoły dla opiekunów medycznych – Łukasz, 
Maciej i Damian . To panowie bardzo wysokiego wzrostu, tak jak Kapelan, ks. Paweł, ok. 2 
metrów.  Jak przygotować dla nich stroje. Po św. Elżbiecie za mały, ubranie Ludwika za 
krótkie, a płaszcz św. Mikołaja – może się przyda. A co na głowę – te małe dziecięce korony. 
Coraz bliżej święta  Trzech Króli pomysłów wiele, w biurze organizacyjnym zbiera się coraz 
więcej kolorowych materiałów. Dary królewskie – kreda, woda, kadzidło, gotowe. 
06. 01. panowie są na oddziale, pomagają przy obsłudze pacjentów, są bardzo skupieni od 
rana, przeżywają swoją   ,, misję ,, jaką mają spełnić w hospicjum. Przed Mszą św. 
przychodzą do garderoby – biura, by się ubrać po królewsku. ‘’Służba’’ – siostry A. i T. już 
czekają, by podać królom ubrania – płaszcz św. Mikołaja pasuje, biała alba i strój Ludwika 
tez dobry, jeden z królów zasłużył sobie na nowy królewski płaszcz. Na głowy korony. 
Idziemy. Księża – Ks. Wojciech Przybyła Dyrektor Caritas, Ks. Kapelan Paweł Olszewski 
MSF i Ks Jerzy  Kallus MSF – pacjent czekają przed  kaplicą. Królowie biorą dary i 
prowadzą Kapłanów do Ołtarza. W kaplicy zgromadzeni  są – Siostry, pacjenci, personel, 
goście z Bydgoszczy i Złotowa, by razem z trzema królami złożyć hołd Najwyższemu 
Królowi Jezusowi Chrystusowi, Matce Maryi i św. Józefowi. 



Ks. Wojciech w homilii mówiąc o trzech królach mówił o nas. Droga królów wiodła do Boga, 
a dokąd wiedzie nasza …. Nasza wiara nie może ograniczyć się do tradycji. Pisząc 
poświęconą kredą  K   M   B   piszemy – Boże w Jezusie Chrystusie błogosław temu domowi. 
Bóg Człowiek  rodząc się na ziemi dzisiaj objawia się światu, przekazuje człowiekowi 
orędzie miłości, że Bóg kocha i jest miłosierny. Narodziła się miłość, by miłość dawać i 
uczyć miłości ……  Po Mszy św. orszak królewski wraz z Kapłanami wyruszył na kolędę 
błogosławić mieszkańcom tego domu – w salach pacjentom, a w klauzurze Siostrom 
Elżbietankom. W kaplicy nie ustawał śpiew kolęd  Głębokie, radosne przeżycia Święta 
Objawienia Pańskiego niech nam wszystkim pomogą świadczyć każdego dnia o Narodzonej 
Miłości, która kocha i uczy kochać bliźniego. 
 

12. 01.    5  bal  karnawałowy – 2012.  
Trudno sobie wyobrazić karnawał bez zabawy. Polacy z tańcem szli przez wieki.  
Patronka Hospicjum, św. Elżbieta również na zamku uczestniczyła w zabawach i tańcach. 
Przygotowania do 5 balu karnawałowego trwały już od kilku dni w świetlicy. Pacjenci 
angażowali się w dekoracje świetlicy, przygotowanie strojów balowych.. Nadszedł dzień 
zabawy. Znani nam wolontariusze, Wojtek J. i Sebrian K. którzy tworzą zespół wokalny grali 
na zabawie. Przyjechała p. Ewa Mrotek. z dziećmi z Szkolnego Koła Caritas z Wiktorówka. 
Zabawa jak co roku rozpoczęła się polonezem, a potem przebierańcy się przedstawiali. Pary 
taneczne tworzyły – królewna śnieżka i krasnoludek, pajace, czerwony kapturek, dobre 
wróżki, śnieżynka, tancerki z zespołu ludowego, i wiele, wiele innych. ,,Kamerzysta – tym 
razem królewna śnieżka / S. Teresa / z jednym krasnoludkiem pomocnikiem /Beata S. / byli 
unowocześnieni. Przyjechali na platformie z dużą kamerą podpisaną ,,Telewizja hospicjum ,,  
Królewna śnieżka była trochę zasmucona, bo sprzedała resztę krasnoludków, by zakupić 
kamerę na bal. ,,  Ks. Jerzy – pacjent występował w stroju chirurga szczękowego, a ks. 
Kapelan Paweł jako elektryk ładował wszystkich dodatnią energią.  S. Leticja – Hanka 
Bielicka w dużym kapeluszu zabawiała swoimi opowiastkami, a S. Zdzisława – dziedziczka 
dóbr zakrzewskich zapraszała do zabawy.  P. Ewa z kilkoma dziewczynkami przebrana w 
stroje ludowe przedstawiły się jako zespół ludowy p.t. Baby krajeńskie.  Gość specjalny, 
który przybył z lasu na zabawę to  ,,papa smerf ,,- p. Alfons, i  bawił się z dziećmi i 
pacjentami.  Świeciło styczniowe słońce, jednak gdy królewna śnieżka /S. Teresa/  z 
śnieżynką  / S. Bożysława / zatańczyły zaczął padać śnieg.  Spragnionych wody tancerzy 
odwiedził p. Edek B. – pracownik ,,daru natury ,, z małym krasnoludkiem Gabrysiem, który 
rozdawał źródlaną wodę.  Wszyscy uczestnicy balu  chętnie brali udział w różnych 
konkursach i i tańcach.  ,, Gdyby nie zmęczenie personelu, pacjenci bawili by się do białego 
rana.  Wdzięczni jesteśmy pacjentom za ich wytrwałość i radość w sercach. Wdzięczni 
jesteśmy dzieciom za ich kolorowe, bajkowe stroje, które rozweselały zabawę. Wspomnienia 
z 5 balu karnawałowego w Hospicjum pozostaną na długo w pamięci. / Zdjęcia na stronie 
hospicjum / 
 



 

25.  01.    Chór  Gromada  z Starej 
Wiśniewki pod kierownictwem dyrygent  Lilii Czaja 
 wystąpił z koncertem kolęd. 
 

11.  02.   XX  Światowy Dzień Chorego  
 

 ‘’ Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła ,,  /Łk 17,19 / 
Ten dzień jest świętem w naszym domu.  O g. 16,00  Mszę św. w kaplicy hospicyjnej 
sprawował J.E. Ks. Biskup Jan Tyrawa z Bydgoszczy razem z Ks. Dyrektorem Caritas 
Wojciechem Przybyła, 
z Ks. Kapelanem Pawłem Olszewskim M.S.F. oraz z Ks. Jerzym Kallus M.S.F. 
W homilii Ks. Biskup Jan powiedział, że cierpienie człowieka nie jest łatwym krzyżem. Pan 
Jezus zmartwychwstał, bo doniósł krzyż aż do końca. Moc duchową do niesienia swego 
krzyża chorzy mogą czerpać z Eucharystii, z Sakramentu Pojednania i Sakramentu Chorych. 
We Mszy Św. uczestniczyli pacjenci w swoich salach poprzez telewizję wewnętrzną,  
personel, zaproszeni goście, a wśród nich – Senator R P Mieczysław Augustyn, 
Wiceburmistrz Jerzy Kołodziejczyk, członkowie Stowarzyszenia Hospicjum św. Elżbiety  
i wolontariusze. Świętowanie zakończyliśmy wspólną kolacją w świetlicy hospicjum. 

 



                                        NIECODZIENNY GOŚĆ  

 
 
07.  03.     ,, Kwiatek  -  Margaretka  ‘’   dla  Ks. Jerzego  Kallusa 
Wolontariuszka Krystyna Jarząb należy do apostolatu osób świeckich – Ruch Margaretek. 

 
Ruch Margaretek założony został przez prof. Louise Ward w Aylmer w Kanadzie. Kobietę 
zainspirowało życie i postawa Margaret 0’ Donnel / od jej imienia nazwała Ruch /. 
Margaret od dzieciństwa była sparaliżowana. Swoją chorobę traktowała jako powołanie. 
Modlitwę i cierpienie ofiarowywała w intencji kapłanów. Ideą ruchu założonego przez prof. 
Ward była modlitwa za księży. Jej symbolem stała się margaretka / z franc. polny kwiatek/ / 
Od trzydziestu lat funkcjonuje prosta zasada tego apostolatu – kapłan, którego nazwisko 
wpisywane jest w środek kwiatu, otaczany jest, niczym przez płatki, duchowym wsparciem 
siedmiu osób lub rodzin. Liczba siedem odpowiada dniom tygodnia – tak, żeby codziennie 
zanoszono prośby w intencji wybranego księdza. Takie przyrzeczenie jest dożywotnie i trwa 
nawet po śmierci kapłana. Forma modlitwy jest dowolna. 
     Pani Krysia wybrała spośród personelu – opiekunek – osoby które chcą otaczać modlitwą 
ks. Jerzego, szczególnie w jego cierpieniu. Do tych osób należą ; Beata S. Beata N. Agnieszka 
K. Małgorzata B. Mariola G. Lidia Z. i S. Teresa.   ,, Margaretki ‘’ uczestniczyły we Mszy 
św. w intencji Ks. Jerzego i złożyły Przyrzeczenie. 
 
Wielki Post   -  luty, marzec. 
Uczniowie z swoimi opiekunami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie uczestniczyli 
razem z wspólnotą hospicyjną i ks. Kapelanem Pawłem Olszewskim M.S.F. w Drodze 
Krzyżowej w Kaplicy. 
 
29, 30. 03.   -  Rekolekcje dla personelu hospicjum. 



Ks. Kapelan Paweł M.S.F. prowadził rekolekcje dla 
personelu w kaplicy hospicyjnej. 
W piątek po Drodze Krzyżowej personel mógł przedstawić świadectwo – moje pierwsze 
spotkanie z hospicjum. 
 

01. 04.  -  Niedziela Palmowa 

Uroczystą Mszę  św. Celebrował Ks. Kapelan 
Paweł, rozpoczęliśmy procesją z palmami przygotowanymi przez dzieci z S.K.C. z 
Wiktorówka. 
 
02. 04.    -   Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. 
Ojciec Święty, Błogosławiony Jan Paweł II jest patronem Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Złotowie. Uczniowie Szkoły z p. Joanną Skera po akademii w Szkole przedstawili koncert 
muzyki i śpiewu na ulicach miasta, a następnie przyszli do Hospicjum. 
 
05. 06. 07. 08. -  04.   Tridium Paschalne. 

Wielki Czwartek  -  Kaplica stała się Wieczernikiem. 
Wspólnota hospicyjna – pacjenci, personel, wolontariusze, goście mogli uczestniczyć jak 
najbliżej Ołtarza w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Ks. Kapelana Pawła w asyście 
Diakona Zbigniewa Rycerza. Po Mszy św. dzieliliśmy się chlebem. 
Wielki Piątek  -  Nabożeństwu przewodniczył Ks. Kapelan Paweł w asyście Diakona 
Zbigniewa Rycerza M.S.F. 



Adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana J. trwała kilka godzin. 

Wielka Sobota -  Adoracja Najśw. Sakramentu. Po obiedzie 
święconka – zgromadziliśmy się wokół stołu z pokarmami, ustawionym na korytarzu 
hospicjum. Dołączyły do nas dzieci personelu z swoimi koszyczkami. Nabożeństwo Liturgii 
Wielkiej Soboty prowadził Ks. Kapelan Paweł z Diakonem Zbigniewem. 
 
 
                               Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa – Wczesnym porankiem, o       

 wschodzie słońca / 6,   
wyruszamy procesją z Najświętszym Sakramentem i uczestniczymy w uroczystej Eucharystii 
którą celebrował Ks. Kapelan Paweł. Razem z nami w procesji i Mszy św. uczestniczyli 
harcerze i goście, którzy przyjechali z Chodzieży w odwiedziny do swojej chorej mamy.  
 

10. 04. – Hospicjum i wspólnotę Sióstr odwiedził 
Ks. Biskup Paweł Cieślik z Koszalina. 
W kaplicy hospicyjnej celebrował Eucharystię i wygłosił homilię, odwiedził pacjentów. 
 



30. 04.  -   Chór Nauczycielski pod dyrekcją 
Tomasza Mendyka wykonał pieśni wielkanocne. 
 
Tyle radości z świecącego słońca  

   Spacery w ogrodzie   

 
 
18.  11.   Uroczystość św. Elżbiety. 

W tym dniu zanosimy uwielbienie Pana Boga za 
św. Elżbietę. To już minęło 781 lat od Jej śmierci, a pamięć o Niej przetrwała aż po dzień 
dzisiejszy, bo owoce jej życia zakorzenione były w Bogu – tak w homilii podczas Mszy św. 
mówił ks. Piotr Pietrzyk M.S.F. 
Tego dnia orszak królewski – Św. Elżbieta, Ludwik, dzieci książęce, damy dworu, rycerz, /  
przebrany personel i ich dzieci / odwiedzili pacjentów w salach,  a następnie w procesji 



wprowadzili Kapłanów do ołtarza. Mszę św. koncelebrowali – Ks. Dyrektor Caritas Wojciech 
Przybyła, Ks. Proboszcz Dariusz Chabraszewski M.S.F. Ks. Piotr Pietrzyk M.S.F.   
Ks. Kapelan Paweł Olszewski M.S.F.  We Mszy św. uczestniczyli zaproszeni goście – 
S.Przełożona Zofia Grzybowska i Siostry z Torunia, S. Piotra Lisakowska z swoją Mamą, 
goście z Caritasu z Bydgoszczy, przyjaciele Hospicjum, wolontariusze, personel, pacjenci. 
Małgorzata Bukowska w imieniu personelu składała życzenia z okazji święta św. Elżbiety. 
Po Mszy św. wspólnie świętowaliśmy przy stole.     
 
.  
06.  12.   Święty Mikołaj w Hospicjum. 

Pacjentów odwiedził św. Mikołaj / Mirek Beker / 
z swoimi pomocnikami – dzieci w przebraniu z S.K.C. z p. Ewą Mrotek i p. Martą z 
Wiktorówka. Śpiew, radość, prezenty, rozweseliły pacjentów i personel. 
 

20. 12.     Uczniowie kl. I i III z L.O. w Złotowie z 
nauczycielami odwiedzili pacjentów. Razem z pacjentami śpiewali kolędy, a dzieci 

obdarowali upominkami.  
 
 
 
 
 
 



24.  12.      Wigilia Bożego Narodzenia. 

Po  adwentowym czuwaniu na roratach i 
przygotowaniu się do Świąt Bożego Narodzenia, nasza wspólnota rozpoczyna świętowanie 
wigilii Bo żego Narodzenia razem z pacjentami i personelem w hospicjum. Ks. Kapelan Paweł 
Olszewski przewodniczył modlitwie. 
Świętą Rodziną byli rodzina lekarza Piotra Chełminiaka, a Jezuskiem Dorotka z Hospicjum. 
Św. Józef z Maryją szukali schronienia, pukając do drzwi, ale gospodarz – Ks. Paweł nie 
wpuścił do domu, więc poszli dalej szukać, aż zaprosił ich pasterz – Alfons Szczukowski, do 
bydlęcej groty. Pasterze – Wojtek i Nikodem Nurczyk spali przy ognisku i stadzie owiec, 
obudzili ich aniołowie – S.Teresa i Oleńka, oznajmiając, że tej Nocy Narodził się Zbawiciel 
świata.  Nikodem grał na skrzypcach, pasterze razem z pacjentami, personelem śpiewali 
kolędy dla św. Rodziny. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia. 
O godz. 21,00 Ks. Zbigniew Rycerz  M.S.F. celebrował uroczystą Pasterkę w Kaplicy 
hospicyjnej. 
 
31.  12.     Bogu niech będą dzięki za miniony rok  2012. 
Mszę św. i nabożeństwo dziękczynne celebrował Ks. Kapelan Paweł Olszewski M.S.F. 
Dziękowaliśmy Bogu za miniony rok, otrzymane łaski. Do modlitwy włączyliśmy personel,  
nasze rodziny, dobroczyńców, wolontariuszy, pacjentów i zmarłych. 

   
 

                 


