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„Warto służyć każdemu człowiekowi
i dla każdego warto się poświęcić.”
Kardynał Stefan Wyszyński
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Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystym jubileuszu 50-lecia
Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie
i rządowe nie mogę osobiście uczestniczyć w tym ważnym spotkaniu. Proszę więc
o przyjęcie tą drogą kilku słów okolicznościowej refleksji.
Obchodzony jubileusz jest świętem wszystkich pracowników i pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku i stanowi doskonałą okazję do głębszej refleksji
nad problemami osób potrzebujących i tych, którzy – poświęcając swój czas – niosą innym
codzienną pomoc i ulgę w cierpieniu.
Korzystając z okazji jubileuszowego spotkania chciałbym w sposób szczególny
podziękować wszystkim dotychczasowym dyrektorom i pracownikom Domu Pomocy
Społecznej w Białymstoku za podejmowany wysiłek oraz trud na rzecz osób starszych,
chorych i potrzebujących opieki, którzy na przestrzeni 50 lat działalności Domu żyli w nim
traktując go jako swój własny. Wyrażam głęboką wdzięczność za to, że każdego dnia
z dużym zaangażowaniem i ofiarnością pochylacie się Państwo nad ludzkimi dramatami,
nieustannie niesiecie pomoc drugiemu człowiekowi, a wymaga ona profesjonalnej wiedzy,
umiejętności, miłości bliźniego, odpowiedzialności, wrażliwości i empatii. Codziennie
stykacie się z ludzkimi problemami – cierpieniem, poczuciem bezsilności i krzywdy,
bezradnością, bólem, niedostatkiem, niepełnosprawnością, chorobami, wykluczeniem
społecznym, samotnością

oraz innymi okolicznościami egzystencjalnymi i społecznymi

destabilizującymi normalne ludzkie życie. Państwa praca, którą trzeba traktować
w kategoriach służby jest niezastąpiona, piękna i społecznie doniosła, ale jednocześnie

bardzo trudna i wymagająca. Państwa wiedza, wyrozumiałość, profesjonalizm, pasja
i głębokie zaangażowanie sprawiają, że Wasi podopieczni mogą łatwiej odnaleźć się
w trudnej rzeczywistości.
Przyjmijcie Państwo w dniu jubileuszu 50-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku podziękowanie za szlachetną misję, która prowadzi do poprawy jakości
życia wielu ludzi oraz najszczersze życzenia satysfakcji z humanistycznej służby drugiemu
człowiekowi. Pragnę, aby Waszej pracy towarzyszyła wdzięczność podopiecznych, Ich
przyjaźń i szczery uśmiech w podziękowaniu za to, że „Wasze serca biją zawsze dla
innych”.
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