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 „Życzę wam, abyście - podobnie jak brat Karol - nadal wyobrażali sobie Jezusa 

chodzącego wśród ludzi, cierpliwie wykonującego ciężką pracę, żyjącego  

w codzienności rodziny i miasta. Jakże szczęśliwy jest Pan, gdy widzi, że naśladujemy 

Go w małości, pokorze, w dzieleniu się z ubogimi. Karol de Foucauld w ciszy życia 

pustelniczego, w adoracji i służbie braciom i siostrom, napisał, że podczas gdy «my 

jesteśmy skłonni stawiać na pierwszym miejscu dzieła, których skutki są widoczne  

i namacalne, Bóg daje pierwsze miejsce miłości, a następnie ofierze inspirowanej 

miłością i posłuszeństwu wypływającemu z miłości». Oto najważniejsze elementy! 

Jako Kościół musimy wrócić do tego, co najważniejsze, nie gubić się w tak wielu 

drugorzędnych sprawach, co grozi utratą z oczu prostoty czystej Ewangelii. A potem 

powszechność. Nowy święty żył swoim chrześcijaństwem jako brat wszystkich, 

począwszy od najmniejszych. Jego celem nie było nawracanie innych, ale życie 

bezinteresowną miłością Boga, realizowanie «apostolatu dobroci».“ 

 

Papież Franciszek na spotkaniu z duchową rodziną św. Karola de  Foucauld, po 

uroczystości jego kanonizacji w minioną niedzielę 

  
 

Wrocław /17.05.2022/ We wrocławskim kinie Nowe Horyzonty odbyła się 

piękna uroczystość wręczenia odznaczeń Bene Meritus dla pielęgniarek  

z Dolnego Śląska. Odznaczenie zawodowe BENE MERITUS „Słusznie Zasłużony” 

ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie pielęgniarek i położnych za 

profesjonalizm, postawę zawodową, społeczną oraz upowszechnianie  

i przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także wzorowe wykonywanie 

obowiązków zawodowych. Wśród nagrodzonych znalazło się aż  

5 pielęgniarek z naszego Hospicjum: Pani Edyta Podpora, Pani Alicja Drobna- 

Skrądź, Pani Anna Trawicka, Pani Małgorzata Kubiak i p. Maria Salome 

Gonzalez Cebresos (s. Ana). Poniżej prezentujemy sylwetki naszych 

zasłużonych. 

Pani Edyta Podpora jest pielęgniarką z 14 letnim stażem, która mocno stawia 

na naukę. Sama skończyła dwa kierunki studiów - jest magistrem biologii oraz 

magistrem pielęgniarstwa, ukończyła specjalizację z medycyny paliatywnej  

i jest w trakcie robienia specjalizacji w zakresie epidemiologii. Jako 

pielęgniarka oddziałowa doskonale organizuje pracę zespołu pielęgniarsko- 

opiekuńczego w Hospicjum. Zdobytą wiedzę, ale także wrażliwość na 

potrzeby człowieka, wykorzystuje na co dzień w pracy z pacjentem. Jest 

osobą ciepłą, punktualną i bardzo pracowitą. 

Pani Małgorzata Kubiak jest pielęgniarką z wieloletnim stażem. Swoje życie 

zawodowe prowadziła na różnych oddziałach i w różnych placówkach. Jest 

osobą bardzo pracowitą, łączy pracę w Hospicjum razem z pracą  

w gospodarstwie rolnym, które z rodziną prowadzi. O Pani Małgorzacie Kubiak 

można rzec, że jest to człowiek drobnej budowy ciała, ale o wielkim sercu. Jej 

ciepło i zaangażowanie w pracę w Hospicjum sprawiają, że jest bardzo 

lubiana i szanowaną zarówno przez pacjentów jak i współpracujący personel. 



Pani Alicja Drobna – Skrądź  jest pielęgniarką z 30 letnim stażem. Jest 

autorytetem wśród współpracowników oraz ogromnym wsparciem 

merytorycznym dla osób zarządzających oddziałem i placówką. Nie bez 

znaczenia jest fakt, że obok dużej wiedzy i doświadczenia jest osobą ciepłą, 

otwartą, nastawioną na pomoc pacjentom i rodzinom, co jest niezmiernie 

istotne w pracy pielęgniarki, a w szczególności pracy pielęgniarki w opiece 

paliatywnej i hospicyjnej. 

Pani Anna Trawicka jest pielęgniarką z wieloletnim stażem,  a od 2011 pracuje 

w naszym Hospicjum. Wykazuje się niebanalnym poczuciem humoru, 

lubianym przez pacjentów i personel. Podczas pracy w Hospicjum 

wprowadza dobrą atmosferę wśród personelu, ale także potrafi 

spowodować, że pacjenci u kresu życia zapominają o swoich troskach  

i cierpieniach. Pani Anna Trawicka jest skupiona na tym by realizować 

potrzeby pacjentów, podnosząc w ten sposób jakość ich życia.  

Pani Maria Salome jest pielęgniarką o ogromnej wrażliwości. W trakcie swojej 

drogi zawodowej, ściśle związanej z życiem zakonnym, realizowała ideę 

wsparcia w chorobie osób potrzebujących - zarówno dorosłych jak i dzieci  

w wielu miejscach i krajach. Otacza ciepłem i dobrocią pacjentów u kresu 

życia oraz wspiera ich rodziny. To bardzo doświadczona i kolorowa 

osobowość, która leczy uśmiechem i pogodą ducha. Stawiana za wzór do 

naśladowania dla swoich koleżanek i kolegów. Praca w Hospicjum dała jej 

dużo radości, umiejętność pracy w zespole, a także prawdziwe przyjaźnie. 

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz GRATULUJEMY i cieszymy się, że Wasze 

drogi zawodowe od lat są związane z działalnością Hospicjum św. Jana 

Bożego we Wrocławiu. /A. Żebranowicz/ 

 

Łódź /17.05.2022/ Przed łódzką katedrą na pl. św. Jana Pawła II z udziałem 

braci bonifratrów – prowincjała br. Franciszka, który zainicjował to 

wydarzenie, przeora konwentu łódzkiego br. Andrzeja oraz br. Pawła i br. 

Krzysztofa, a także ks. Mirosława Lecha z Drohobycza, ks. biskup Marek 

Marczak dokonał poświęcenia karawanu, który został przekazany przez pana 

Witolda Skrzydlewskiego – właściciela firmy pogrzebowej H. Skrzydlewska,  by 

godnie grzebać poległych żołnierzy ukraińskich na skutek działań wojennych. 

Następnego dnia, tj. 18 maja w parafii w Drohobyczu przekazano karawan na 

wschodnią Ukrainę. 

Łódź /19.05.2022/ Z naszego konwentu wyruszył na Ukrainę transport darów 

otrzymanych z Prowincji Hiszpańskiej naszego Zakonu. W jego załadunku 

aktywnie brali udział bracia i współpracownicy m.in I radny prowincjalny, brat 

Paweł i przeor konwentu, br. Andrzej. Darczyńcy z Fundacji Juan Ciudad 

z Madrytu i Fundacji Avanza przekazali łącznie 33 palety produktów dla 

potrzebujących w prowadzonej przez braci bonifratrów Stacji Opieki Socjalnej 

w Drohobyczu i współpracującej z nami parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła. 

W darach znajduje się m.in. żywność z długim terminem przydatności 

do spożycia: konserwy, olej, cukier; pieluchy; mleko w proszku dla niemowląt; 

materiały opatrunkowe i medyczne. Wszystko to w najbliższych dniach dotrze 

do naszych ukraińskich przyjaciół cierpiących z powodu działań wojennych.  



Kuria Prowincjalna /19.05.2022/ Odbyła się kolejna wideokonferencja 

utworzonej przy kurii generalnej komisji Ukraine Emergency Coordination 

Team. Omówiono sytuację na Ukrainie, w szczególności w naszym konwencie  

w Drohobyczu oraz projekt prowincji portugalskiej – KIT NADIA (kit – ang. 

zestaw; nadia – ukr. nadzieja)  – angażujący tamtejszych darczyńców  

a polegający na przekazaniu dzieciom w Drohobyczu zestawu 

podarunkowego składającego się z soku, słodyczy i art. papierniczych;  

w zamiarze przygotowanie ok. 5000 sztuk dla Domu Dziecka w Drohobyczu  

i pobliskiej szkoły. Kolejne spotkanie komisji zaplanowano na 27.05.2022. 

 

Co przed nami: 

Iwonicz /29.05.2022/ 60-lecie święceń kapłańskich ojca Henryka Molendy.  

O godz. 13.00 w kaplicy konwentu odbędzie się uroczysta Msza św. 

jubileuszowa. Prowincjała będzie reprezentował I Radny Prowincjalny,  

br. Paweł. Jubilatowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Boskiej. 

Prowincja Bawarska /1-3.06.2022/ W Ratyzbonie z okazji 400-lecia powstania 

tamtejszej prowincji bonifratrów odbędzie się organizowany przez prowincję 

bawarską Kongres pod hasłem: Szpitalnictwo – jakość, szacunek, 

odpowiedzialności i duchowość – wczoraj, dziś i jutro, w którym weźmie udział 

Prowincjał br. Franciszek wraz z grupą przedstawicieli braci  

i współpracowników naszej prowincji.   

/3.06.2022/ Wspomnienie św. Jana Grande, zakonnika, patrona szpitala 

bonifratrów w Krakowie. 
 

Kielce /6-8.06.2022/ Zebranie sekretarzy i ekonomów zakonów męskich w 

ramach KWPZM. 
 

/12.06.2022/ Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - święto patronalne konwentu 

w Krakowie i konwentu we Wrocławiu. 
 

/10.06.2022/  Wspomnienie bł. Eustachego Kuglera, bonifratra. 
 

/16.06.2022/ Uroczystość Bożego Ciała. 
 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 

(KRS 0000134759) 
 
 

 
 


