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„Archaniołowie nie są ani męscy, ani kobiecy. Oni nie mają płci, są istotami 

duchowymi, a każdy z nich jest odrębnym gatunkiem. Nie noszą też oni mieczy, 

tarcz, ani puklerzy czy hełmów, walka jaką toczą dokonuje się w zupełnie innym 

wymiarze. Ich bronią jest miłość i bliskość. Bóg także nie kocha męską miłością, tylko 

miłością Bożą, a bicz czy miecz nie są jej wyrazem. Wyrazem Bożej miłości jest Krzyż” 

T. Terlikowski 

 

 

Wrocław /23.09.2022/ Krypty pod naszym klasztornym kościołem posłużyły 

jako scenografia jednego z aktów sztuki Kordian nagrywanej dla Teatru TV 

przez oddział wrocławski i warszawski TVP. Reżyserem spektaklu jest Zbigniew 

Lesień, w obsadzie zobaczyć będzie można m.in. Leszka Teleszyńskiego, 

Zdzisława Wardejna i Cezarego Pazurę. Zdjęcia kręcono m.in. w Katedrze 

Wrocławskiej, Lubiążu i Rogalinie. Premiera spektaklu w Teatrze Telewizji  

w dniu 14 listopada 2022. Zapraszamy! 

 

Piaski /25.09.2022/ W minioną niedzielę na terenie Ośrodka w Piaskach 

odbyła się plenerowa prezentacja muzyczno-taneczna Orkiestry Dętej Miasta 

i Gminy Gostyń wraz z Mażoretkami w ramach realizacji projektu 

"Weekendowy Rajd Orkiestrowy". Pogoda i nastroje dopisały. Pragniemy 

podziękować za piękny występ dla naszych pacjentów. Mając na celu 

ulepszanie prowadzonych programów rehabilitacyjnych systematycznie 

doposażamy Ośrodek w Piaskach w nowoczesne sprzęty. W ostatni czasie 

dotarły do nas: dwustanowiskowa ławka z rowerkiem nożnym oraz 

dwustanowiskowa ławka z młynkiem ręcznym, które zostały zamontowane na 

specjalnie w tym celu wygospodarowanym i przygotowanym terenie.  

W drodze są kolejne urządzenia, które pomagać będą naszym pacjentom  

w powrocie do sprawności.  /K. Marciniak/ 

Warszawa /26.09.2022/ We wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana, 

w kurii prowincjalnej odbyło się posiedzenie Definitorium Prowincji Polskiej 

Zakonu Bonifratrów. Podczas przerwy w obradach, w trakcie uroczystego 

obiadu ojciec prowincjał, radni, współbracia z konwentu warszawskiego 

oraz współpracownicy Zakonu złożyli życzenia imieninowe ojcu Damianowi 

Wasylewiczowi, OH, sac., który posługuje w kościele pw. św. Jana Bożego 

i św. Andrzeja Apostoła przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie.  

Zakopane /26.09.2022/ Prowincjał powołał pana Andrzeja Magierę na 

kierownika Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zakopanem, którego 

administratorem jest br. Jakub Białek. Zachęcamy braci i współpracowników 

do korzystania i polecania nowego ośrodka. Doba hotelowa w pokoju 

jednoosobowym, bez śniadania kosztuje 90 zł – dla współbraci  

i współpracowników dzieł Prowincji Polskiej przewidziane są atrakcyjne zniżki! 



Link do strony internetowej Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego poniżej 

https://domgranat.pl/ 

Prowincja Polska /27.09.2022/ Na bonifraterskiej stronie internetowej ukazał się 

nowy numer kwartalnika „Bonifratrzy w służbie chorym”. W najbliższym czasie 

kwartalnik trafi do konwentów. W najnowszym numerze redaktor naczelna, 

Aleksandra Orman przypomina sylwetkę inicjatora i twórcy gmachu 

krakowskiego szpitala bonifratrów Laetusa Bernatka, nazywanego przeorem 

stulecia. Ponadto o lecznictwie bonifraterskim w krakowskim szpitalu św. Urszuli 

opowiada Judyta Pawlak w cyklu „Z klasztornych Archiwów”, do 

najważniejszych sierpniowych i wrześniowych dat naszej polskiej historii wraca 

pamięcią o. Leon Knabit, a o wydarzeniach minionego lata, a więc  

o braterskiej pomocy walczącej Ukrainie i życiu w poszczególnych 

bonifraterskich ośrodkach przeczytamy w relacjach z Iwonicza, Konar, 

Krakowa, Zebrzydowic, Prudnika i Zembrzyc, prosząc zarazem o wsparcie 

odbudowy Domu Pomocy w Cieszynie. Zachęcamy do lektury! 

https://bonifratrzy.pl/wp-content/uploads/2022/09/KB-3-2022.pdf 

Co przed nami 

 

Kraków /1.10.2022/ 25-lecie odzyskania przez Bonifratrów Szpitala.  

W programie obchodów uroczysta Msza św. oraz koncert Alicji Majewskiej  

i Włodzimierza Korcza. 

 

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

przełożonych Zakonu Bonifratrów. Z Prowincji Polskiej w spotkaniu weźmie 

udział Brat Prowincjał. 

 

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 br. Franciszka Salezego - prowincjała naszej prowincji 

przeprowadzi I. radny generalny br. Joaquim Erra Mas. 

 

https://domgranat.pl/
https://bonifratrzy.pl/wp-content/uploads/2022/09/KB-3-2022.pdf


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 

33 000 zł – serdecznie dziękujemy! 

 

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

