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„Każdy członek Ludu Bożego jest uczniem misjonarzem, aktywnym podmiotem 

ewangelizacji i w związku z tym należy wystrzegać się mentalności oddzielającej 

kapłanów od świeckich, która uważa tych pierwszych za protagonistów, a drugich 

za wykonawców i realizować misję chrześcijańską jako jeden lud Boży. Sam dar życia 

niesie w sobie powołanie, ponieważ każdy jest stworzeniem upragnionym  

i umiłowanym przez Boga, każdy został wezwany po imieniu, niesie w swoim sercu 

Bożą iskrę, którą powinien rozwijać w ciągu życia. Bóg widzi nas takich jakimi 

możemy się stać pod jego czułym spojrzeniem. Dostrzega nasze ukryte możliwości 

oraz niestrudzenie pracuje, abyśmy mogli je wykorzystać w służbie dobra wspólnego. 

Jego głos, wydobywający nas z ograniczeń, dociera do nas także poprzez innych 

ludzi. W ich radach i przykładzie kryje się Boża inicjatywa, która wskazuje nowe drogi." 
 

 - z orędzia Papieża Franciszka na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 

 

Warszawa /28.04.2022/ Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, w imieniu 

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wręczył Medal 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości, za wybitne zasługi w obronie suwerenności  

i niepodległości Państwa Polskiego, naszej pensjonariuszce Pani Marii 

Eleonorze Mireckiej-Loryś. Uroczystość odbyła się w Domu Geriatryczno-

Rehabilitacyjnym, którego Pani Maria Loryś jest mieszkanką od kilku lat. 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/uroczyste-wreczenie-medalu-100-

lecia-odzyskania-niepodleglosci?fbclid=IwAR0LJ2-Nm7-_Udhg16SMpX-

ZY2j9eROGLQNgZ1x7Hs5lFNZpWmeYUfaUHzM 

Prowincja Polska /3 - 8.05.2022/ W tym tygodniu w naszej prowincji trwają tzw. 

instalacje nowych braci przeorów w konwentach prowincji. W każdym  

z konwentów, czy to podczas jutrzni, czy też nieszporów odbywa się 

ceremonia przekazania urzędu nowemu przeorowi, podczas której Prowincjał  

br. Franiczek w towarzystwie radnego prowincjalnego m. in. wręcza nowemu 

przeorowi dekret nominacyjny przełożonego generalnego Zakonu br. Jesúsa 

Etayo. Zapraszamy do galerii zdjęciowej na stronie www.bonifratrzy.pl  

w zakładce aktualności.   

Łódź /6-7.05.2022/ Dziś Mszą św. o godz. 19.00 w bazylice archikatedralnej  

w Łodzi rozpoczną się dwudniowe uroczystości pogrzebowe śp. Księdza 

Biskupa Adama Lepy - honorowego członka Zakonu Bonifratrów. W sobotę 7 

maja br., po Mszy św. o godz. 10, ciało śp. bpa A. Lepy, zgodnie z Jego wolą, 

spocznie w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu pod wezwaniem św. 

Wojciecha. W sobotniej liturgii pogrzebowej udział weźmie m. in. Prowincjał 

br. Franciszek Salezy wraz z radnymi prowincjalnymi.  

Pomoc dla Ukrainy /6.05.2022/ W naszej prowincji kontynuowana jest pomoc 

dla osób przybywających z Ukrainy. Na dzień 6.05.2022 r. w 9 naszych 

ośrodkach przebywa 81 osób, w tym 39 dzieci.  

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/uroczyste-wreczenie-medalu-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci?fbclid=IwAR0LJ2-Nm7-_Udhg16SMpX-ZY2j9eROGLQNgZ1x7Hs5lFNZpWmeYUfaUHzM
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/uroczyste-wreczenie-medalu-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci?fbclid=IwAR0LJ2-Nm7-_Udhg16SMpX-ZY2j9eROGLQNgZ1x7Hs5lFNZpWmeYUfaUHzM
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/uroczyste-wreczenie-medalu-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci?fbclid=IwAR0LJ2-Nm7-_Udhg16SMpX-ZY2j9eROGLQNgZ1x7Hs5lFNZpWmeYUfaUHzM
http://www.bonifratrzy.pl/


 

Na prośbę Prowincjała br. Franciszka prosimy o zamieszczanie bieżących 

wydań itp. na lokalnych stronach internetowych każdego konwentu i dzieła  

w zakładce aktualności. 
  

Co przed nami: 

 

/2-8.05.2022/ Trwa VII Tydzień Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa. 

Materiały otrzymane z kurii generalnej zostały rozesłane do przeorów, 

dostępne są także na naszej stronie internetowej w linku poniżej 

https://bonifratrzy.pl/wp-content/uploads/2022/04/VII-Tydzien-Modlitw-o-

Powo%C5%82ania-do-Szpitalnictwa.pdf 

 

Katowice /8.05.2022/ W ramach VII edycji cyklu Muzycznych Wieczorów  

o godz. 18.00 w Bazylice św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej  

w Katowicach – Bogucicach odbędzie się koncert charytatywny „Słowem  

i muzyką opowiedziane”. W tym niezwykłym wydarzeniu artystycznym 

usłyszymy Listy św. Jana Bożego w interpretacji Zbigniewa Stryja, aktora Teatru 

Nowego w Zabrzu oraz utwory J. S. Bacha, A. W. Mozarta i innych 

kompozytorów w wykonaniu Orkiestry Śląskich Kameralistów pod 

kierownictwem Macieja Tomasiewicza. 

Dębowiec /10 - 11.05.2022/ 148 plenarne zebranie Konferencji Wyższych 

Przełożonych Zakonów Męskich. Tematem spotkania jest Kościół po 

pandemii.  

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.   

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 
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