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„Widzimy, że decyzje w sferze ekonomicznej muszą być zharmonizowane z misją, z 

ludźmi, ze wspólnotą, a nie na odwrót. Kiedy w jakimś zakonie, ale też diecezji, górę 

bierze działalność gospodarcza i wszystko się rozwija, to szybko zapomina się o 

ludziach i zapomina się o tym, co powiedział Jezus, że nie można dwóm panom 

służyć. Albo służysz Bogu, albo… Ja bym oczekiwał, że powie – diabłu. Ale On nie 

powiedział – diabłu, lecz – pieniądzom. Bałwochwalstwo pieniędzy. To nas oddala 

od prawdziwego powołania. Dlatego trzeba zawsze stawiać sobie pytania. O 

konsekwencje. Jakie będą konsekwencje naszych decyzji dla ubogich, dla naszych 

gości, dla tych, którzy nas odwiedzają i widzą naszą działalność gospodarczą. Czy 

nasze decyzje w sferze ekonomicznej są wyrazem ewangelicznej prostoty czy też 

staliśmy się przedsiębiorcami? Czy sprzyjają gościnności i życiu braterskiemu? A nie 

da się dwóm panom służyć. Bądźcie czujni. Diabeł zazwyczaj wchodzi przez 

kieszenie” 

 

Papież Franciszek do wspólnoty norbertanów  

 

Piaski /wrzesień 2022/ Przeprowadzony został kolejny moduł dla uczestników 

specjalizacji naszego Ośrodka Specjalizacyjnego. Spotkanie dotyczące 

Oceny Fizjoterapeutycznej- Badań ogólnych i czynnościowych poprowadzili 

mgr Wojciech Karczyński oraz mgr Grzegorz Lewiński za co, w imieniu całej 

grupy, serdecznie dziękujemy. Natomiast już w październiku w ramach 

Ośrodka Specjalizacyjnego organizujemy kurs dla mgr fizjoterapii, którego 

tematem będą "Współczesne kierunki w zakresie protezowania  

i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia”. Szczegóły dostępne są 

na stronie CMKP w zakładce Wyszukiwarka kursów. /K. Marciniak/ 

Kraków /9-11.09.2022/ W konwencie bonifratrów odbyły się rekolekcje 

powołaniowe pt.: „Ja jestem drogą”. Wzięło w nich udział dwóch 

uczestników; jeden z Warszawy, a drugi z Mielca. Poruszaliśmy temat naszych 

wyborów życiowych, rozeznawaliśmy jaką drogą idziemy i czy jest ona 

właściwa. Był to czas na zanurzenie się w ciszy i w skupieniu, przeplatany 

konferencjami, modlitwą i adoracją. Na koniec rekolektanci mogli zobaczyć 

szpitalne oddziały i zapoznać się z charyzmatem Zakonu Bonifratrów. 

Obecnie, postulat polskiej Prowincji Bonifratrów jest pusty. W nowicjacie 

w Bersci (Włochy) jest jeden z naszych braci, Witalij. 24 września br. Fernando 

(z Prowincji Hiszpańskiej) złoży swoje pierwsze śluby, a pod koniec listopada 

br., w Uroczystość Patronki Naszego Zakonu, 5 postulantów z różnych krajów 

Europy rozpocznie swój nowicjat. Z działań promocji powołań do Zakonu, 

zawiązała się grupa Bonifraterskiego Duszpasterstwa Powołań w skład 

w której wchodzą: Br. Seweryn Kniefel OH (promotor powołań), Br. Dawid 

Fidziński (asystent) oraz Br. Łukasz Dmowski (sekretarz), Pan Karol Smulski 

(Prezes Fundacji Bonifraterskiej – media). Rozpoczęliśmy budowę nowej strony 

internetowej i tworzenie plakatów powołaniowych. Trwa finalizacja projektu 

włączenia chorych w modlitwę o powołania do szpitalnictwa.  8.10.2022 r. 



br. Seweryn i br. Dawid wezmą udział w Kongregacji Powołaniowej, 

która odbędzie się w Częstochowie. Wszystkich serdecznie zapraszamy 

do modlitwy za nowe powołania. /br. Seweryn/ 

 

Katowice /12.09.2022/ Brat Sadok przeprowadził zajęcia dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabo Słyszących. Zajęcia obywały się w ramach Akcji 

informacyjno–edukacyjnej na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Celem 

akcji jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania  

o zdrowie własne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego 

ochrony. Odbyły się dwa 45 minutowe spotkania, w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Katowicach ul. Grażyńskiego 17, jedno  z dziećmi z klas 

szkoły podstawowej a drugie z licealistami. W szkole zorganizowano też 

wystawę starych narzędzi medycznych i rzeczy do higieny dzięki 

udostępnionym eksponatom muzealnym z Konwentu Wrocławskiego. /br. 

Jerzy/  

Cieszyn /14.09.2022/ W dniach 26-30 sierpnia br. 19-osobowa grupa 

pielgrzymów z Domu Pomocy Społecznej z Cieszyna, w skład której wchodzili 

członkowie Wspólnoty z Cieszyna: Bracia Bonifratrzy, Mieszkańcy i Pracownicy 

Domu uczestniczyła w pięciodniowej podróży na Litwę. Głównym celem 

wyprawy było uczestnictwo we Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej 

w Wilnie oraz udział w uroczystościach w kaplicy pw. NMP Uzdrowicielki 

Chorych we wsi Gojus. Pierwszy dzień naszej wyprawy spędziliśmy w drodze, 

pokonując trasę ponad 800 km do miejsca zakwaterowania nad jeziorem 

Galve k. Troków. Następnego dnia pojechaliśmy do Wilna, aby przed 

obliczem Matki Boskiej Miłosierdzia, Królowej Korony Polskiej uczestniczyć we 

Mszy św., którą koncelebrowali O. Hubert Matusiewicz, OH oraz ks. Tomasz 

Oponowicz. Umocnieni Eucharystią, pełni duchowych przeżyć udaliśmy się 

pieszo na zwiedzanie litewskiej stolicy. Byliśmy w Kościele św. Krzyża 

znajdującym się przy byłym Konwencie Bonifratrów oraz w Bazylice 

archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława, stanowiącej miejsce 

pochówku wielkich książąt litewskich i króla Polski Aleksandra Jagiellończyka. 

Mieliśmy również okazję podziwiać piękno wileńskich zbytków w trakcie 

autokarowej przejażdżki z audioprzewodnikiem. Zwieńczeniem obfitującego 

w tak wiele przeżyć dnia była wizyta na cmentarzu na Rossie i modlitwa przy 

grobowcu wileńskich Bonifratrów. Niedzielne przedpołudnie upłynęło nam na 

zwiedzeniu wraz z przewodnikiem zamku królewskiego w Trokach. Następnie 

udaliśmy się na zaproszenie tamtejszego księdza proboszcza do kaplicy pw. 

NMP Uzdrowicielki Chorych w miejscowości Gojus, gdzie uczestniczyliśmy wraz 

ze wspólnotą tamtejszych dwóch parafii w Połukniu i Rudziszkach w uroczystej 

Mszy św. związanej z obchodami święta patronalnego kościoła. Mszę św. 

koncelebrowali kapłani z Cieszyna. Okazją do wytchnienia od 

towarzyszących nam nieustannie wysokich temperatur oraz do 

przywoływania pierwszych wspomnień z wyprawy była podróż katamaranem 

po jeziorze Galve wśród promieni zachodzącego słońca. Następny dzień 

przyniósł kolejne atrakcje. Pojechaliśmy do Nidy znajdującej się na Mierzei 

Kurońskiej. Dzień spędzony w tak pięknych okolicznościach przyrody: szum i 



zapach Bałtyku, ogromne dzikie wydmy oraz niezwykle kolorowa Nida z 

lokalnymi pysznościami z pewnością sprawiły, że nabraliśmy sił przed długą 

drogą powrotną, w którą wyruszyliśmy kolejnego dnia. Pełni radosnych 

wspomnień, duchowych przeżyć, zadowoleni z bycia razem wróciliśmy 

szczęśliwie do Cieszyna. To był dobry czas. /K. Jucha/ 

Prudnik /22.09.2022/ W Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego miała 

miejsce 17 Edycja Konkursu Lodołamacze 2022. LODOŁAMACZE to konkurs, 

który ma na celu przełamywanie barier i sprzyjanie aktywizacji zawodowej  

i społecznej osób z niepełnosprawnościami. LODOŁAMACZE to osoby i firmy 

charakteryzujące się wrażliwością społeczną dającą osobom  

z niepełnosprawnościami poczucie bycia potrzebnym, szanse na 

samodzielne życie i spełnienie ambicji. Statuetka przyznawana jest co roku 

pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki 

pracy i działających na rzecz osób niepełnosprawnych.  W tym roku Warsztat 

Terapii Zajęciowej Bonifratrów znalazł się wśród laureatów spośród czterech 

województw w kategorii REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA, zajmując 

drugie miejsce. Natomiast szczytny tytuł SUPER LODOŁAMACZA przyznany 

został Konwentowi OO. Bonifratrów w Prudniku. To ogromne wyróżnienie jest 

dla nas jeszcze większym motywatorem do dalszej wytężonej pracy z osobami 
potrzebującymi szczególnego wsparcia. /A. Szewczyk/ 

 

Co przed nami 

Warszawa /26.09.2022/ W kurii prowincjalnej odbędzie się posiedzenie 

Zarządu Prowincji. 

Prudnik /29.09.2022/ Pierwszą rocznicę istnienia będzie obchodzić Warsztat 

Terapii Zajęciowej. 

Kraków /1.10.2022/ 25-lecie odzyskania Szpitala. W programie obchodów 

Uroczysta Msza św. i koncert Alicji Majewskiej. 

Rzym /3-7.10.2022/ W kurii generalnej odbędzie się spotkanie wyższych 

przełożonych Zakonu Bonifratrów. Z Prowincji Polskiej w spotkaniu weźmie 

udział Prowincjał br. Franciszek Salezy. 

 

Zakopane /9-14.10.2022/ II tura rekolekcji braci. 

 

Jasna Góra /8.10.2022/ Krajowa Rady Duszpasterstwa Powołań serdecznie 

zaprasza na spotkanie organizacyjne, połączone z modlitwą i wymianą 

doświadczeń, które odbędzie się w Częstochowie, na Jasnej Górze. Prowincję 

Polską reprezentują bracia Seweryn i Dawid. 

 

Jasna Góra /13-14.10.2022/ XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Braci 

Zakonnych, w której udział wezmą przedstawiciele braci z konwentów naszej 

prowincji.  



 

Jasna Góra /17-19.10.2022/ 149. zebranie plenarne Konferencji Wyższych 

Przełożonych Zakonów Męskich. Z naszej prowincji delegatem Prowincjała   

będzie I radny prowincji br. Paweł Kulka. 

 

Nazaret /17-23.10.2022/ Wizytacja generalna konwentu i szpitala, którą  

w towarzystwie Prowincjała br. Franciszka przeprowadzi I. radny generalny  

br. Joaquim Erra Mas. 

 

Prowincja Polska /20.10.2022/  Tego dnia Europejska Grupa Robocza ds. 

Inkluzji Społecznej zaprasza na Webinar na platformie ZOOM w godz.11.00 – 

12.30. “Wykluczenie z powodu przepaści cyfrowej”. Link do spotkania zostanie 

rozesłany do naszych jednostek pomocy społecznej. 

 

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 

(KRS 0000134759) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Bonifraterska utworzyła zbiórkę na rzecz poszkodowanego w wyniku 

pożaru Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie, której celem jest pomoc  

i zebranie środków potrzebnych, aby bonifraterski ośrodek mógł znowu  

w pełni działać. Link do zbiórki: 

https://www.siepomaga.pl/dps-cieszyn 

 

Prosimy o udostępnianie jej w Waszych mediach, w rodzinie i wśród 

znajomych, by jak najwięcej osób zaangażowało się w pomoc. Liczy się 

każda pomoc, każda złotówka, modlitwa. Niech każdy z nas dołoży swoją 

cegiełkę, by DPS w Cieszynie jak najszybciej stanął na nogi. Okażmy swoją 

solidarność i bądźmy dla siebie wsparciem w potrzebie. Zebrano  już ponad 

30 000 zł – serdecznie dziękujemy! 

 

https://www.siepomaga.pl/dps-cieszyn?fbclid=IwAR2g2emGngbLIL2svZI5TVsW_8tpomDKl4jweLzr4ZeIZRT6XFx7fmqi5bc

