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Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię

Szanowni Państwo! Moi drodzy!

Dużymi krokami zbliżamy się do Niedzieli Palmowej, w tym czasie pragnę

podziękować za udział w rekolekcjach o świętym Józefie, podzielić się

najbliższymi planami i życzyć gruntownego nawrócenia w Wielkim

Tygodniu. 

Dziękujemy za piękny udział w rekolekcjach

wielkopostnych ze świętym Józefem.  Jak się

okazuje możemy wiele nauczyć się od świętego

Józefa, tak w życiu osobistym, jak też w naszej

pracy zawodowej. Po mimo nietypowej formy

udało się stworzyć wspólnotę i podzielić wiarą.

Na naszej stronie internetowej dostępne są

nagrania konferencji rekolekcyjnych. Może

ktoś chciałby jeszcze raz je posłuchać albo

chciał, a ostatecznie nie mógł wziąć udziału w

rekolekcjach. Zachęcamy do słuchania!. 

Za miesiąc - 21 kwietnia b.r. (środa) o

godz. 20:00 zapraszamy na konferencję i

dyskusję na temat:  Etyczne aspekty

sprzedaży i stosowania suplementów

diety. Konferencję wygłosi  ks. Szymon

Kierkiewicz (mgr farm. i mgr lic. teologii)

- Opiekun Łódzkiego Koła SFKP. Spotkanie

https://sfkp.pl/multimedium,rekolekcje-o-swietym-jozefie-4-7-marca-2021.html


Włącz się w „Tydzień modlitw o ochronę życia”!

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich

Polski

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

https://www.sfkp.pl/

 

odbędzie się na platformie ZOOM. 

Szczegóły wkrótce  na naszej stronie

internetowej.

Trwa tydzień modlitw o ochronę życia. Dzisiaj w

piątym dniu modlimy się o prawe sumienie dla

lekarzy, położnych, pielęgniarek i

farmaceutów, by czynili medycynę

"miejscem" bezpiecznym dla każdego

człowieka, szczególnie tego najbardziej

bezbronnego. I my możemy, a nawet powinniśmy, mieć swój udział w

budowaniu cywilizacji miłości, by środki farmaceutyczne nie służyły

zabijaniu. Brytyjski sąd wbrew woli matki zdecydował, że w najlepiej pojętym

interesie schorowanego dziecka (5 letnia dziewczynka  Pippy Knight) jest

jego uśmiercenie, a nie próba leczenia. W radiu watykańskim dzisiaj

słyszałam, że w Australii ma być wprowadzona nowa metoda in vitro, w

której dziecko "tworzy się" z materiału genetycznego trojga rodziców,

niestety metoda ta jest już stosowana w niektórych krajach. Czyż możemy

milczeć?

Pozostaję z modlitwą i życzeniami dobrego przeżycia najbliższych dni. Z

wielkim namaszczeniem i z drżeniem serca wejdźmy w Tajemnicę śmierci i

męki Naszego Pana, za Ciebie, i za mnie poszedł na Golgotę... 

Małgorzata Prusak

https://pro-life.pl/zazyciem/
https://www.mailerlite.com/



