60 lat Szpitala im. bł. Bronisława Markiewicza
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, który nosi imię naszego bł. Ojca Założyciela, Ks. Bronisława
Markiewicza, obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 27 października w kaplicy szpitalnej, była
sprawowana uroczysta, dziękczynna Eucharystia. Ks. Prałat Franciszek Rząsa w swojej homilii podczas
Mszy św., przedstawiając historyczny rys tej placówki, podkreślił rolę Opatrzności Bożej wobec tego działa.
Zaznaczył, że pomimo iż właściwa budowa i rozwój szpitala przypadły na lata powojenne, naznaczone
komunizmem, zawsze w szpitalu było miejsce na kaplicę i była tu sprawowana Msza św. dla chorych. Na
przestrzeni 60 lat z małego szpitalika powstał specjalistyczny ośrodek onkologiczny.
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uroczysta dziękczynna Eucharystia. Ks. Prałat Franciszek Rząsa w swojej homilii, podczas Mszy św.,
przedstawiając historyczny rys tej placówki, podkreślił rolę Opatrzności Bożej wobec tego działa. Zaznaczył,
że pomimo iż właściwa budowa i rozwój szpitala przypadły na lata powojenne, naznaczone komunizmem,
zawsze w szpitalu było miejsce na kaplicę i była tu sprawowana Msza św. dla chorych. Na przestrzeni 60 lat z
małego szpitalika, liczącego 50 łóżek, zainicjowanego i ufundowanego przez ks. Józefa Bielawskiego, powstał
specjalistyczny ośrodek onkologiczny na blisko 500 łóżek, zajmujący 8 miejsce wśród najlepszych placówek w
Polsce, zmagających się w walce z nowotworami. Po Mszy św. został uroczyście otwarty i poświęcony, jako
"pomnik jubileuszowy", nowy oddział ortopedii onkologicznej. W części oficjalnej spotkania, obecny dyrektor
szpitala p. Antoni Kolbuch, wyraził swoją wdzięczność instytucjom oraz osobom współpracującym z placówką,
a także tym, którzy przez swój codzienny trud pracy przyczynili się i przyczyniają do jej rozwoju, wręczając
okolicznościowe medale i podziękowania. Matka Natanaela Bednarczyk - przełożona generalna, zabierając
głos w imieniu naszych Zgromadzeń, wyraziła łączność w radości jubileuszowej i przekazała na ręce Pana
Dyrektora gratulacje oraz podziękowania za ofiarną służbę chorym. Nawiązując jednocześnie do patronatu ks.
Markiewicza nad tym dziełem powiedziała min.: "Jego obecność tu w relikwiach świętych mówi o tym, że jest
blisko każdego cierpiącego człowieka i każdego, kto służy temu cierpieniu. Skoro jako młody ksiądz w
Przemyślu miał odwagę wchodzić do domów osób chorych na zaraźliwą cholerę i spełniać nie tylko posługę
kapłańską, ale zwykłe czynności pielęgnacyjne, skoro dla tych chorych i ich bliskich zorganizował kuchnie
polową, skoro gdy w Miejscu Piastowym tworzył wielkie dzieło wychowawcze, to jednocześnie wędrował po
wiosce z ojcowską troską o zdrowie duszy i ciała powierzonych mu owiec- to na pewno jego patronat z nieba
nad tym szpitalem jest całkowicie uzasadniony i nadal ma odniesienie do jego troskliwego i wrażliwego serca
na ludzkie cierpienie. Przekazując portret bł. Patrona tego szpitala, czynię to z przekonaniem, że ks.
Markiewicz będzie spoglądał z Domu Ojca na to dzieło i wypraszał u pełnego dobroci Boga potrzebne dary i
łaski."
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