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W niedzielę 22 maja na Jasnej Górze odbyła się 98 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby 
Zdrowia. W pielgrzymce udział wzięli przedstawiciele całego środowiska: Ministerstwa 
Zdrowia, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, położne, ratownicy, diagności, farmaceuci oraz 
kapelani. Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę wieczorem Apelem Jasnogórskim, następnie 
pielgrzymi przeszli Drogą Krzyżową, a na koniec odbyła się Msza Święta w Kaplicy 
Cudownego Obrazu. 
 W niedzielę Arcybiskup Wojciech Polak przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie. 

Arcybiskup nawiązując do słów papieża Franciszka zauważył, że zasadniczą sprawą 
w każdej dziedzinie medycyny, jest zawsze stawianie chorego przed chorobą i dlatego 
w powołaniu medyka ważne jest każdego dnia oddawanie się służbie całemu człowiekowi.  

- Dziękuję wam za to - mówił papież - bardzo podoba się to Bogu - mówił prymas 
dodając: 

- Przywołując dziś, tutaj te słowa i wypowiadając je ze świadomością tego 
wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia w minionych dwóch latach pandemii, a więc w 
kontekście waszego heroicznego wręcz zmagania się o człowieka, o każdego człowieka, i z 
czym mamy do czynienia dziś, w czasie tej okrutnej wojny na Ukrainie i tego ogromu dobra 
oraz pomocy, także medycznej, chciałbym z głębi serca za papieżem Franciszkiem 
powtórzyć: „Dziękuję wam za to”.  

- Dziękuję, że stawiacie chorego przed chorobą. Dziękuję, że pomimo wciąż niestety, 
utrzymujących się niedostatecznych środków na ochronę zdrowia, w codziennym waszym 



trudzie stawiacie w centrum osoby, konkretne osoby, którym służycie.To z pewnością podoba 
się Panu Bogu, ale to ocala człowieczeństwo - mówił prymas. Przypomniał, że Służba 
Zdrowia z samej swej istoty jest służbą konkretnemu człowiekowi i trzeba ją podejmować 
„choć wiemy jak trudno jest prowadzić działalność w zakresie ochrony zdrowia, zwłaszcza 
gdy ma się na celu nie tylko leczenie, ale także badania naukowe zapewniające najbardziej 
odpowiednie terapie, przede wszystkim, gdy robi się to z miłością do człowieka”. 
 

Abp Wojciech Polak podkreślił, że „można dyskutować, jak pomagać, jak leczyć, jak 
to robićkiedy ma się teżniewystarczające środki i trzeba się domagać bardziej spójnej i 
wydajnej reformy całego systemu ochrony zdrowia”, ale trzeba przede wszystkim pamiętać, 
że w tym wszystkim, nie chodzi tylko o leczenie ciała, ale przed wszystkim o terapię ludzkiej 
godności, której nie można nigdy negocjować, zawsze trzeba jej po prostu 
bronić.Przypomniał, że w takiej służbie człowiekowi „medycyna jest sztuką, która angażuje 
głowę i serce, która łączy wiedzę i współczucie, profesjonalizm i litość, kompetencje i 
empatię i przez to ocala godność człowieka”. 
Prymas Polski dziękując prosił, byśmy w udzielaniu tej pomocy nie ustawali. 

Podziękowania całej Służbie Zdrowia złożył także prezydent RP Andrzej Duda. 
Jego list odczytała Grażyna Ignaczak -Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP.  

- Dziękuję polskim medykom za codzienną służbę, poświęcenie i zaangażowanie. 
W sposób szczególny mogliśmy się o tym przekonać w dramatycznym czasie pandemii. To 
właśnie lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności i farmaceuci byli na pierwszej 
linii frontu w walce z koronawirusem i do dzisiaj kontynuują te zmagania. Składam hołd 
wszystkim pracownikom Służby Zdrowia, którzy wypełniając etos hipokratejski i niosąc 
ratunek chorym zapłacili za to własnym życiem - napisał w liście do uczestników pielgrzymki 
polski prezydent. Andrzej Duda zauważył, że od prawie trzech miesięcy jesteśmy postawieni 
wobec nowych wyzwań:  

- Brutalna agresja Rosji na Ukrainę i okrucieństwo wojny toczącej się za naszą 
wschodnią granicą to próba także dla naszego narodu. Polska przyjęła prawie 3 mln 
uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Wielu z nich jest chorych, rannych, bądź w inny sposób 
poszkodowanych przez wojnę i potrzebuje pomocy medycznej, składam serdeczne 
podziękowania dla służb medycznych w całym kraju za otoczenie opieką ukraińskich 
pacjentów - przekazał uczestnikom pielgrzymki prezydent Andrzej Duda. 

- Pandemia, a także wojna na Ukrainie dobitniej niż kiedykolwiek uświadamiają nam 
jak ważne są kwestie bezpieczeństwa i odporności państwa na sytuacje kryzysowe. 
Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków jest jednym z kluczowych priorytetów mojej 
prezydentury - napisał prezydent i dodał, że zna systemowe problemy i wyzwania polskiej 
służby zdrowia, m.in. dzięki wsparciu ekspertów. 

- Mają państwo we mnie sojusznika rozumiejącego potrzeby służb medycznych - 
zapewnił. 

Minister Niedzielski w odczytanym podczas pielgrzymki liście przez Pana Piotra 
BromberaPodsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreślił, że najcenniejszy 
w systemie ochrony zdrowia jest człowiek, jego brak niejednokrotnie jest bardziej 
odczuwalny niż brak sprzętu, leków czy pieniędzy, czego dobitnym wyrazem była pandemia. 



- Ostatnie dwa lata unaoczniły nam, że wyzwania wobec współczesnej medycyny nie 
są zamkniętym i opisanym już zbiorem, z którym przywykliśmy sobie już radzić. Pandemia 
dała dowód, że są rzeczy, które mogą wstrzymać oddech świata i ukazać jak niekiedy mało 
jeszcze wiemy  - napisał minister. 
Także Niedzielski zauważył, że pandemia nie była jedynym wyzwaniem, któremu musi 
stawiać czoła system ochrony zdrowia. 

- Do naszego kraju przybyły i przybywają rzesze uchodźców, o których musimy, jako 
państwo i społeczeństwo, się zatroszczyć - zaznaczył. Podziękował medykom za niesienie 
pomocy także uchodźcom. Udzielają oni im także wsparcia duchowego i dają dowód na 
istnienie dobra - dodał. 
Niedzielski napisał, że dla medyków i ich codziennej pracy niezwykle ważny jest szacunek 
społeczeństwa i wsparcie państwa. 

- Ochrona zdrowia jest, jak nigdy w dotychczasowej historii Polski, priorytetem 
działania państwa. Wiem, że zawsze można i trzeba oczekiwać więcej i państwo tego więcej 
ze strony państwa polskiego oczekujecie  - wskazał minister. 
Jak zapewnił, nieustannie podejmowane są działania na rzecz podwyższania standardów 
pracy i kształcenia medyków. Zadeklarował, że jego celem jest wzmacnianie potencjału 
podmiotów opieki zdrowotnej i zapewnienie dogodnych warunków pracy kadrze medycznej. 
Wyraził przekonanie, że choć rozmowy na temat zmian w ochronie zdrowia są często trudne, 
to jednak przynoszą efekty. 

Podczas mszy świętej poświęcony został sztandar obchodzącego 30-lecie 
Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Jest na nim wizerunek patronki 
farmaceutów bł. Marii Sagrario, farmaceutki i karmelitanki hiszpańskiej zamordowanej przez 
komunistów w 1936 r. 

Tradycyjnie przedstawiciele medyków złożyli Akt Zawierzenia Matce Bożej 
wszystkich pracowników związanych ze Służbą Zdrowia. 

Za rok kolejne takie Wydarzenie i już dziś gorąco zapraszam Państwa do uczestnictwa 
w tej Uroczystości. 
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