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„Bóg nie rozwiązuje enigmy dziejów, ale chce byśmy pokładali ufność w Nim i Jego 

sprawiedliwości, na przekór wszystkiemu. Rozwiązaniem nie będzie koniec próby, lecz 

pomnożenie wiary.”  

kard. Raniero Cantalamessa 

 

Drohobycz /13.12.2022/ Brat Paweł, przeor warszawskiego konwentu, przy 

wsparciu br. Jonasza wyruszyli do Drohobycza z kolejnym transportem 

humanitarnym. Dużym wsparciem przy odprawie towarów była Agencja 

Celna, którą prowadzi siostra naszego współbrata – brata Edwarda, przeora  

z Zebrzydowic. Dzięki jej zaangażowaniu bez problemu udało się bezpiecznie 

przekroczyć granicę polsko-ukraińską i dotrzeć do naszego konwentu  

w Drohobyczu. W darach ponownie przekazaliśmy najpotrzebniejsze towary - 

generatory prądotwórcze, piecyki gazowe i naftowe, latarki oraz żywność 

z długim terminem przydatności (kasza, ryż, makaron i słodycze dla dzieci). 

Wartość przekazanej pomocy humanitarnej przekroczyła 90 000 zł. Wszystko 

to udało się dzięki funduszom pozyskanym od darczyńców z Europy 

Zachodniej przez Komitet Ukraine Emergency przy Kurii Generalnej Bonifratrów 

w Rzymie. Kolejny transport z pomocą humanitarną wyruszy na Ukrainę po 

świętach Bożego Narodzenia.  

Wrocław /13.12.2022/  W siedzibie spółki odbyło się kolejne Posiedzenie Rady 

Nadzorczej Bonifraterskiego Centrum Medycznego, pierwsze z udziałem 

nowego Członka Rady – Pana Grzegorza Dębowskiego. W trakcie 

posiedzenia omówiono aktualną sytuację Bonifraterskiego Centrum 

Medycznego, przedstawiono informacje nt. kontraktowania usług w NFZ, 

przyjętych założeń do planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 oraz 

wybrano firmę do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2022 i lata kolejne. W miłej atmosferze wymieniano merytoryczne 

uwagi nt. ośmiomiesięcznej działalności spółki, zastanawiano się nad 

możliwościach rozwoju i szerzenia wartości św. Jana Bożego, aby w duchu 

charyzmatu szpitalnictwa wspólnie tworzyć miejsca przyjazne pacjentowi  

i spełniające jego oczekiwania. /A. Żebranowicz/   

 

Prowincja Polska /14-16.12.2022/ W naszej Prowincji trwają spotkania 

opłatkowe braci i współpracowników z udziałem Prowincjała lub radnych 

zarządu prowincji. W mijającym tygodniu spotkania  opłatkowe odbyły się  

w Zebrzydowicach, Krakowie, Konarach, Katowicach i konwencie 

warszawskim.    

 

Kraków /15.12.2022/ W konwencie krakowskim odbyło się posiedzenie 

zarządu prowincji. W części posiedzenia oprócz dyrektora generalnego 

Michała Lehmanna uczestniczyli br. Edward Świąder - przeor konwentu  



w Zebrzydowicach, br. Marian Twardowski oraz prezes Boni Fratres 

Pharmaceutical, Elżbieta Okrasa.        

 

Kraków /15.12.2022/ Podczas opłatkowego spotkania w konwencie i szpitalu 

krakowskim Ojciec Prowincjał podziękował długoletniej redaktor kwartalnika 

Bonifratrzy w służbie chorym Pani Aleksandrze Orman za prowadzenie przez 

szereg lat naszego czasopisma. Pani Aleksandra wpisując się tym samym  

w historię Prowincji Polskiej z dniem 31 grudnia br. kończy swoją redakcyjną 

pracę. Serdecznie dziękujemy za wieloletnie prowadzenie kwartalnika  

i życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień.  

 

Kuria Prowincjalna /16.12.2022/ Odbyła się kolejna, cykliczna 

wideokonferencja  Komitetu Ukraine Emergency. Wysłuchano relacji brata 

Pawła na temat aktualnej sytuacji pomocowej świadczonej przez bonifratrów 

posługujących w Drohobyczu i zapoznano się z najpilniejszymi potrzebami 

tamtejszych mieszkańców. Obecnie na prośbę Okręgowej Administracji 

Wojskowej chroniącej ludność cywilną pozyskujemy używany wóz strażacki,  

a na prośbę burmistrza wyposażamy w armaturę kuchenną i łazienkową 12 

mieszkań przeznaczonych dla uchodźców. 

 

Co przed nami: 

 

/19-22.12.2022/ Ciąg dalszy spotkań opłatkowych braci i współpracowników 

 

/24.12.2022/ Wigilia Bożego Narodzenia 

 

/25.12.2022/ Boże Narodzenie   
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