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Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne 
 

Józef Bizoń 

 

 
Filister Zakonu Maltańskiego Łukasz Szumowski  

objął Ministerstwo Zdrowia RP. 
 

A co teraz powie O. T. Rydzyk,  
który polskich katolików w to wywianował? 

 
 

„Z radością informujemy, że nasz Filister Łukasz Szumowski objął dziś 
Ministerstwo Zdrowia! Filistrowi gratulujemy i życzymy pomysłowości w 
realizowaniu nowych obowiązków! Veritate ac Labore!” 
 

 
 

https://www.facebook.com/arkoniapl/photos/a.1846264275631763/2038829453041910/?type=3  
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https://www.facebook.com/oplatekmaltanski/photos/a.279753292142803/2045808705537244/?type=3&theater 

 

„Drodzy Przyjaciele! W sobotę 6 kwietnia w Hotelu Polskim pod Białym Orłem odbyło się 
fantastyczne spotkanie dla sponsorów i partnerów Opłatka Maltańskiego! Przybyli 
goście z firm i instytucji wspierających mieli okazję zapoznać się z aktualną 
działalnością Zakonu Maltańskiego na świecie,  
ale także działalnością w Polsce, którą przedstawił prof. dr hab. Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia, będący jednocześnie członkiem Zakonu Maltańskiego.  
 
Najważniejszym momentem części oficjalnej było wręczenie dyplomów z 
podziękowaniem wszystkim zebranym gościom. Dyplomy wręczali: Prezes Fundacji 
Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie dr Krzysztof Moczurad, Minister Zdrowia 
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prof. dr hab. Łukasz Szumowski, członek zarządu Fundacji, inicjator akcji Opłatka 
Maltańskiego Jerzy Donimirski oraz kierownik projektu dr Hanna Wesołowska-Starzec.  
 
Po części oficjalnej goście uczestniczyli w koktajlu, po którym nastąpiła część trzecia 
wieczoru - wyjątkowy wernisaż p. Magdaleny Chmielek. Dochód ze sprzedaży dzieł 
zostanie przekazany na rzecz 18 edycji Opłatka Maltańskiego. Wernisaż na rzecz 
Opłatka Maltańskiego zorganizowała Zofia Weiss Nowina Konopka i Zofia Weiss Gallery. 
Za wszelką dotychczasową pomoc, obecność, owocne rozmowy i deklaracje dalszej 
współpracy serdecznie dziękujemy!  
Więcej zdjęć już wkrótce.  
Zdjęcia: Michał Zięba Studio Proste” 
 

 
https://www.facebook.com/oplatekmaltanski/posts/2064172403700874  
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Jak słyszymy w poniższym nagraniu wszystko zaczęło się w Krakowie.  
W 2019 r. Opłatek Maltański obchodzono już w 30 miastach w Polsce. 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaJLxN-WTtg  
 
W Opłatach Maltańskich biorą też udział polscy biskupi, a także inne osoby duchowne, 
których możemy zobaczyć m.in. tu: 
 

https://www.facebook.com/oplatekmaltanski/photos/a.279753292142803/2535833686534741/?type=3&theater , 
 

https://www.facebook.com/oplatekmaltanski/photos/a.279753292142803/1928858110565638/?type=3&theater , 
 

https://www.facebook.com/oplatekmaltanski/photos/a.279753292142803/1926149610836488/?type=3&theater , 
 

http://gazetaolsztynska.pl/623331,Polaczyl-ich-oplatek.html  
 

Inne zdjęcia z Opłatka Maltańskiego pod 

https://www.facebook.com/oplatekmaltanski/photos/  
 

W 2020 r. Filister Zakonu Kawalerów Maltańskich na Wielki tydzień i Wielkanoc (wraz z 
innymi duchownymi kawalerami) pod pretekstem koronawirusa poczęstował Polaków 
drakońskimi represjami (w tym pozamykane kościoły, a w innych mogło uczestniczyć w 
liturgii maksymalnie 5 wiernych). 
 
Czy w przyszłości w okresie wielkanocnym będziemy obchodzili Purim 
(najważniejsze święto Żydów) zamiast Bożego Narodzenia i Wielkanocy? 
 
Boguchwała, A.D. 19 kwietnia 2020 r. – Józef Bizoń 

 
Opublikowano na: 
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/19/filister-zakonu-maltanskiego-lukasz-
szumowski-objal-ministerstwo-zdrowia-rp/  
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