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Posługa kapelanów w Krośnieńskich szpitalach trwa od stycznia 1997 roku. 
   

 Dla księdza to wielki teren oddziaływania na człowieka, który cierpi, 

choruje, jest odizolowany od najbliższych, często jest niesprawny ruchowo. Ale 

praca w szpitalu daje także okazję do duszpasterskiego oddziaływania na tych, 

którzy posługują chorym i pracują w szpitalu. Zadaniem każdego duszpasterza 

jest głoszenie Słowa Bożego i bycie szafarzem sakramentów świętych. 

   W szpitalu również to zadanie stoi przed kapelanem. Swoją posługę kieruje 

on do ludzi, którzy przez fakt choroby doświadczają całkiem innej rzeczywistości, 

której może dotąd nie znali. Pobyt w szpitalu otwiera czasem oczy na sprawy 

naprawdę ważne, które może dotychczas były spychane na plan dalszy, może stać 

się okazją do refleksji nad życiem, jego sensem. Może być okazją do odnowienia 

kontaktu z Panem Bogiem, bywa, że po wielu latach. Czasem taki okres pobytu 

w szpitalu jest także objawieniem buntu wewnętrznego, niezrozumienia woli 

Bożej. Następuje jakaś walka w sercu człowieka. Tak już jest, że dla jednych 

choroba i cierpienie może być okazją gorliwego przeżywania obecności Boga w 

modlitwie i sakramentach, a dla innych czasem odejścia, zanegowania 

Opatrzności Bożej. I jedni i drudzy to osoby, których spotyka kapelan podczas 

swojej posługi.  

 

Terenem oddziaływania duszpasterskiego są także pracownicy szpitala. 
 

   Rytm naszej codziennej posługi zaczyna się przed 600 rano. Przychodzimy 

do Kaplicy, aby tu zacząć dzień krótką modlitwą, a potem udajemy się do sal 

szpitalnych z Komunią świętą. Podczas obchodu Szpitala wiele osób przyjmuje 

Pana Jezusa. Jest także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia 

Sakramentu Namaszczenia Chorych. Ten sakrament głownie przyjmują chorzy  

w salach szpitalnych na swoją prośbę albo na prośbę rodziny lub personelu.  
   

Dyżur 24 godzinny pełnimy każdego dnia. Odwiedzamy także chorych w Szpitalu 

przy ul. Grodzkiej oraz na Oddziale Lecznictwa Odwykowego.  
   

 W Kaplicy szpitalnej odbywają się wszystkie najważniejsze nabożeństwa 

roku liturgicznego. Kaplica jest bardzo potrzebna. To w szpitalu miejsce 

szczególne. Wiedzą o tym i pacjenci, i ci, którzy wstępują na chwilę modlitwy  

i refleksji. Do Kaplicy przychodzą chorzy i pracownicy szpitala, odwiedzający 

chorych i oczekujący na przyjęcie do gabinetów w przychodni.  
   



 Chorzy i personel szpitala znają terminy nabożeństw w Kaplicy. 

Przychodzą na Msze święte w tygodniu i w niedziele.  
   

Jesteśmy do dyspozycji dla chorych i pracowników. Chorzy i personel szpitalny 

przeżywają różne sytuacje życiowe, zawodowe, rodzinne. Jako kapelani szpitala 

uczestniczymy w ich życiowych problemach. Modlimy się z nimi i za nich. 
   

 Modlimy się, aby nasza obecność wśród chorych i personelu owocowała 

ich odnowioną relacją z Bogiem. To właśnie pokój serca, jako dar od Boga, 

pomaga w odczytaniu woli Bożej. Nawet zdrowieje się szybciej. Wnętrze 

człowieka pełne Boga jest szlachetną motywacją do pracy i służby wśród chorych. 
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