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Tegoroczny, Światowy Dzień Chorego przebiega pod hasłem: "Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie"
. Polski Czerwony
Krzyż w Biłgoraju obchody rozpoczął Mszą świętą w kościele świętego Jerzego w Biłgoraju.

Mszę Świętą w intencji wszystkich chorych i osób im posługujących sprawował proboszcz, ks.
Stanisław Budzyński
,w oprawę liturgii włączyli się pracownicy PCK i biłgorajskiego MOSP-u.
Za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes dzisiaj zawierzamy Bożej opiece tych, którzy
zmagają się z różnymi chorobami, zarówno z tymi widocznymi, z niepełnosprawnością, jak
również z tymi, które są gdzieś wewnątrz człowieka, kiedy choruje jego dusza. Wiemy, że
doświadczenie choroby może człowiekowi przynieść albo odebrać nadzieję, może go
uszlachetnić, a jego cierpienie stać się źródłem nadziei dla innych. Choroba jest takim
momentem życia człowieka, gdzie szlifują się diamenty. Z choroby czasem ludzie wychodzą
piękni i święci, ale i popadają w rozpacz i beznadzieję. I dlatego ten dzień chorego jest
szczególną okazją, aby modlić się za wszystkich chorych
- mówił
ks. Budzyński
.

Jak podkreśla z kolei kierownik biłgorajskiego Oddziału PCK, Edward Kurzyna, Światowy
Dzień Chorego
to wyjątkowa okazja do podziękowań i wdzięczności dla wszystkich tych, którzy na co dzień
opiekują się osobami chorymi. Świadczymy usługi zarówno zwykłe, opiekuńcze, jak i specjalistyczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Na co dzień nasze siostry sprzątają, gotują, zamawiają wizyty u lekarza, robią
zakupy, wykupują recepty, po prostu realizują potrzeby dnia codziennego. Bez pomocy tych
pań nie każdy z naszych podopiecznych poradziłby sobie sam np. osoby, które nie mogą
chodzić, a mieszkają na trzecim czy czwartym piętrze czy mieszkające samotnie i nie
posiadające żadnej rodziny. Często ci ludzie są zwyczajnie uwięzieni we własnych domach, a
nasze siostry są niejako ich "oknem na świat", ponieważ przychodzą, rozmawiają, opowiadają,
co się dzieje w mieście, a dla tych ludzi to jest bardzo duża wartość
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- zaznacza koordynator usług opiekuńczych PCK w Biłgoraju,
Małgorzata Kubina
.
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