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Szanowni Państwo! Moi drodzy!

W czasie Zmartwychwstania
Pańskiego, święta Miłosierdzia
Bożego i w oczekiwaniu na zesłanie
Ducha Świętego przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech
Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was i
Waszych najbliższych pokojem i radością! Nie bądźmy niedowiarkami!
Zawołajmy jak św. Tomasz: Pan i Bóg mój! W tym zawołaniu i pokornym
uniżeniu jest nasza siła, moc i nadzieja na każdy dzień.

Już za nami rekolekcje wielkopostne
z bł. Karoliną Kózkówną. W sobotę
30 marca b.r. została odprawiona w
Sanktuarium w Zabawie Msza
Święta   z prośbą o
błogosławieństwo i łaski Boże
dla wszystkich farmaceutów,

odprawiliśmy Drogę Krzyżową szlakiem męczeństwa w Wał-Rudzie,
wróciliśmy do domów ubogaceni wspólną modlitwą na Taborze. Zapraszamy
do fotogalerii na naszej stronie:)) W przyszłym roku rekolekcje odbędą
się w Łodzi w dniach 13-15 marca 2020 r. Już dzisiaj zapraszamy!

Jak co roku w maju zapraszamy na
Jasną Górę na Rekolekcje Służby
Zdrowia (24-25.05.br.) oraz na 95.
Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby
Zdrowia (25-26.05.br.) W MOCY DUCHA
BOŻEGO. Zawierzmy się Matce Bożej! Ona

https://sfkp.pl/art,ogolnopolskie-rekolekcje-w-rzeszowie-2019.html


Zaproszenie na Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę

TEMAT MIESIĄCA - Bitwa Warszawska 2019

najpewniej i najszybciej zaprowadzi nas do swojego Syna!

W najbliższym czasie  w sobotę 8 czerwca
zapraszamy do Warszawy na warsztaty
na temat mentalności antykoncepcyjnej. 
Szczegóły wkrótce! Będzie to   wspaniała
okazja do spotkania, szczególnie dla tych
farmaceutów, którzy żywo interesują się
szkodliwością antykoncepcji.

W tym miesiącu polecamy do czytania felieton Ks. prof. Mariana Machinka,
tym razem o deklaracji warszawskiej, która inicjuje walkę nie mniej
ważną i brzemienną w skutkach, jak ta w 1920 roku...

Z serdecznymi pozdrowieniami i radosnym Alleluja!
Małgorzata Prusak

W prostej i przystępnej formie pytań
i odpowiedzi książka odnosi się do
zasadniczych kwestii etycznych
związanych z początkiem i końcem
ludzkiego życia (definicja początku
życia, antykoncepcja, aborcja,
sztuczne zapłodnienie, eutanazja,
wspomagane samobójstwo, terapia
uporczywa), bezpieczną i skuteczną
farmakoterapią (w tym nadużywania
i reklamy leków), problemami
uzależnień, stosowaniem medycyny
alternatywnej oraz ze sprzeciwem
sumienia pracowników medycznych.

https://kdsz.pl/2019/03/20/zaproszenie-na-95-pielgrzymke-sluzby-zdrowia-na-jasna-gore-25-26-05-2019-r/
http://uwm.edu.pl/tmor/index.php/2019/04/04/bitwa-warszawska-2019/#more-260


Książka może służyć pomocą
osobom zainteresowanym
bioetycznymi problemami
związanymi z ochroną zdrowia i
życia ludzkiego, w tym
duszpasterzom służby zdrowia.
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Do nabycia w Księgarni internetowej Bernardinum

https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Bioetyka-dla-Farmaceuty-/1112
https://www.mailerlite.com/

