Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z
Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego.

W piękne słoneczne sobotnie przedpołudnie 28 kwietnia 2018 r. w Oratorium Sióstr
Michalitek w Przemyślu przy ul. Basztowej 15 odbyło się sprawozdawcze walne zebranie Członków
Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego.
Podsumowano rok 2017 w działalności stowarzyszenia oraz przedstawiono i dyskutowano nad
działalnością w tym roku.
Zebrani usłyszeli sprawozdanie z działalności stowarzyszenia przedstawione przez Prezesa
Stowarzyszenia ks. prałata Józefa Bara i zarazem Wikariusza Wielkiego Przeoratu Polski Rycerskiego i
Szpitalnego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. przygotowane
przez księgową Stowarzyszenia oraz Członka Zarządu Beatę Kożuszek. Po wysłuchaniu sprawozdania
Komisji Rewizyjnej z uwzględnieniem oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia zebrani członkowie
Stowarzyszenia przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi. Bardzo ważnym punktem
było omówienie stanu prac i organizacji największego projektu Stowarzyszenia – utworzenia Centrum
Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania” im. św. Łazarza w Przemyślu. Przedstawiona zostało także
informację z organizacji i przebiegu III Przemyskich Pól Nadziei, które miały miejsce 14-15 kwietnia,
dzięki którym zebrano prawie 50 tys. na potrzeby tworzonego hospicjum. Zebranie prowadził Jan
Szmyd – skarbnik i Kanclerz Kapituły Wielkiego Przeoratu Polski.
Walne zebranie jest też zawsze miejscem do przedstawienia i przedyskutowania planów na
bieżący rok. Ks. prałat Józef Bar przedstawił plany związane z utworzeniem izby pamięci w budynku
przy ul. Słowackiego 85, gdzie mieścić się będzie hospicjum. Postanowiono także prowadzić bardziej
energicznie politykę informacyjną i promocyjną działalności Stowarzyszenia i tworzonej „Betanii”.
Stowarzyszenie prowadzi m. in. działalność charytatywną, pomocową i edukacyjną,
polegającą na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy
społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Jego zadaniem jest także
niesienie opieki duchowej, socjalnej i wszelkiej innej osobom dorosłym i dzieciom w terminalnej fazie
choroby oraz chorym nieuleczalnie, wspieranie i integrowanie osób gotowych nieść pomoc chorym,
ich rodzinom i osieroconym. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy zarówno w ramach działań
prowadzonych przez stowarzyszenie, jak i wolontariuszy.
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