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Państwo
Pracownicy Podmiotów Leczniczych

Szanowni Państwo,
w tym jakże trudnym dla nas wszystkich czasie chciałbym Państwu z całego serca podziękować za wielkie
zaangażowanie w walkę z koronarirusem oraz niezwykłe poświęcenie w niesieniu pomocy pacjentom. W dobie
groźnej pandemii, jaka nawiedziła Polskę i cały świat, to właśnie Państwo są prawdziwymi bohaterami. Będąc
stale na pierwszej linii frontu, z narażeniem zdrowia i życia dniami i nocami czuwają Państwo przy chorych,
otaczają ich fachową i troskliwą opieką oraz niosą ulgę w cierpieniu.
Rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 sprawił, że nasze życie diametralnie się zmieniło. W tych
nowych okolicznościach, które są dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem, Państwa niezwykle trudna,
odpowiedzialna i ważna praca stała się kluczowa w nierównej walce całej ludzkości z niewidzialnym wrogiem
i czasem. To prawdziwa misja ratunkowa oraz służba ojczyźnie i narodowi. Od Państwa wiedzy, umiejętności,
ofiarności i odporności psychicznej zależy, jak wielu ludzi cierpiących na chorobę COVID-19 uda się uratować.
Tytaniczna praca mimo trudnych warunków i ciągłego zmęczenia, ogromne oddanie pacjentom oraz hart ducha
polskich lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych zasługują na najwyższe uznanie, a także wielką
wdzięczność całego społeczeństwa.
W tych trudnych dla nas czasach musimy zdawać sobie sprawę, że tylko jeśli wszyscy będziemy
odpowiedzialni i solidarni, jeśli będziemy stosowali się do zaleceń służb oraz okazywali sobie nawzajem
życzliwość i wsparcie, mamy szansę na szybsze pokonanie epidemii oraz powrót do normalnego życia.
Z okazji zbliżającej się Wielkanocy pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Te święta będą
dla nas wszystkich szczególne i niełatwe. Wierzę jednak, że mimo braku możliwości spotkania się w szerokim
gronie rodzinnym, będą one dla Państwa spokojne i pełne nadziei, pozwolą na chwilę wytchnienia. Niech
Chrystus Zmartwychwstały stanie się dla nas światłem, i drogowskazem. Niech będzie dla nas w tych ciężkich
chwilach źródłem wsparcia, otuchy i wiary, że zły czas wkrótce minie! Wesołego Alleluja!
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