
XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

„Oto Syn Twój (…) Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,26-27) 

 

„W tym roku tematem dnia chorego są słowa które Jezus wywyższony na krzyżu, 

kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana „ Oto Syn Twój, Oto Matka Twoja” Te słowa Pana 

rzucają głębokie światło na tajemnice krzyża. Nie jest on beznadziejną tragedią ale 

miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę i przekazuje swoją ostatnią wolę miłości, 

która staje się konstytutywną zasadą współpracy chrześcijańskiej i życia każdego ucznia. 

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobą, które się nimi opiekują, musi być 

kontynuowana z wciąż oddawaną energią, z wiernością poleceniu Pana i zgodnie z bardzo 

wymownym przykładem, jego Zbawiciela i Nauczyciela” 

Papież Franciszek 

Ideą Światowego Dnia Chorego, które ustanowił Jan Paweł II jest uwrażliwienie wszystkich 

instytucji działający na rzecz służby zdrowia na konieczność zapewnienia lepszej opieki 

chorym, dowartościowania cierpienia w wymiarze ludzkim i duchowym, włączeniu w 

duchowieństwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich oraz popieranie zaangażowania w 

wolontariat. 

11 lutego 2018 wolontariusze SP z Olszyn odpowiedzieli na Orędzie Papieża Franciszka na 

XXVI Światowy Dzień Chorego „ Oto Syn Twój, Oto Matka Twoja”(J2,5.) i z ogromną energią 

i radością wyruszyli do domów ludzi obłożnie chorych, cierpiących. Jakież to było miłe i 

niesamowite spotkanie integracyjne. Osoby chore, przykute do łóżka wyciągały do nas swoje 

spracowane ręce aby nas przytulić, niejedna łezka ukradkiem została przez nas ocierana. 

Chorzy modląc się i łącząc swoje cierpienie z cierpiącym Panem Jezusem starając się brać 



swój krzyż także, wtedy, gdy jest ciężki, trudny i niepojęty. Uczniowie realizując kolejne 

zadanie projektu ” Mieć wyobraźnię miłosierdzia” pamiętają o chorych, samotnych i osobach 

z niepełnosprawnością, bo przecież wszyscy jesteśmy ludźmi potrzebującymi pomocy a 

zwłaszcza opieki Matki Najświętszej. 

Kolejny raz nasi uczniowie, jak święty Jan pod krzyżem Jezusa stają się sługami miłosierdzia 

niosąc chorym i cierpiącym radość i nadzieję.  

„Nadzieja i dobre serce zawsze są mile widziane, takie gesty dla nas wiele znaczą” - mówią 

osoby opiekujące się chorymi. 

Barbara Duran 

Światełka nadziei, które przygotowaliśmy dla osób chorych, cierpiących, myślę że wnoszą 

choć trochę radości i szczęścia w ich ciężkie życie. Chorzy mimo swojego cierpienia i choroby 

są bardzo serdeczni, mili i gościnni. 

Adriana Mika  

Co roku 11 lutego odbyła się Światowy Dzień Chorego, w tym dniu wolontariusze odwiedzają 

chorych niosąc im światełko nadziei. Jesteśmy przyjmowani ciepło i z wielka radością. Gdy 

rozmawiamy z chorymi to widać na ich twarzy wielki uśmiech i radość. Cieszą się że, 

znaleźliśmy czas i chęć rozmowy i spotkania z nimi. 

Wiktor Zając 


