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„Życie w śmiertelnym ciele jest pięknym «niespełnieniem»: tak jak pewne dzieła sztuki, 

które właśnie w swoim braku pełni mają niepowtarzalny urok. Ponieważ życie tutaj 

na ziemi jest «inicjacją», a nie spełnieniem: właśnie w ten sposób przychodzimy na 

świat, jako osoby realne, które wzrastają w latach, ale zawsze są rzeczywiste. Ale 

życie w śmiertelnym ciele jest zbyt małą przestrzenią i czasem, aby w czasie 

doczesnym zachować w nienaruszonym stanie i doprowadzić do spełnienia 

najcenniejszą część naszego istnienia.” 

 - Papież Franciszek 

  

Wrocław /4.06.2022/ W ogrodzie wrocławskiego Hospicjum odbył się piknik 

rodzinny dla pracowników oddziału wrocławskiego BCM sp.  o.o. i ich rodzin. 

Mimo zmiennej pogody nie brakło radości. Dzieci miały zapewnione mnóstwo 

atrakcji: animacje, brokatowe tatuaże, malowanie buziek, zwierzęta  

z balonów, a przede wszystkim dmuchane zjeżdżalnie, które nie miały ani 

chwili wytchnienia od naszych najmłodszych. Dzięki bratu Łukaszowi – 

organizatorowi dodatkowych atrakcji - wiele osób miało okazję przejechać 

się rikszą i uczestniczyć w konkursie na najładniejszego gołąbka pokoju 

rysowanego kredą na chodniku. Firma cateringowa zadbała o to, żeby nikt  

z uczestników nie był głodny - pyszne jedzenie z grilla, a także lody przyczyniły 

się do tego, że przeciąganie liny w różnych grupach zawodowych przyniosło 

mnóstwo emocji. Ostatecznie wygrała drużyna opiekunów i pielęgniarek  

z hospicjum stacjonarnego pokonując ekipę z PROVITY i administrację. 

Cieszymy się, że nasi pracownicy skorzystali z okazji wspólnego spędzenia 

czasu, integracji i poznania się wzajemnie. Dziękujemy wszystkim za 

obecność! Do następnego razu! /A. Wołk/ 

Kielce /6-8.06.2022/ 6 czerwca po południu, podczas odbywających się 

Targów SacroExpo, rozpoczęło się dwudniowe spotkanie sekretarzy 

i ekonomów zakonów męskich, podczas którego uczestnicy mogli wysłuchać 

wystąpień m. in. o. Grzegorza Filipiuka OFMConv poświęconego zasadom 

organizacji sekretariatów i archiwów zakonnych czy ks. prof. Piotr Kroczek, 

Kościelny Inspektor Danych, który przedstawił aktualne kwestie dotyczące 

ochrony danych osobowych. Zwrócił szczególnie uwagę na aspekty 

gromadzenia dokumentacji zakonnej, opinii psychologicznych oraz kwestii 

przesyłania poczty (zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej). Ciekawe 

wystąpienie miał o. Robert Wawrzeniecki OMI, 

który podsumował  dotychczasowe działania zakonów nakierowane 

na pomoc zakonów męskich dla uchodźców z Ukrainy. Poinformował także 

o wysiłkach sekretariatu KWPZM w koordynacji tej pomocy oraz dotacjach 

finansowych z Caritas Polska. W części wspólnej spotkania sekretarzy 

i ekonomów uczestnicy zapoznali się z konsekwencjami niewłaściwego 

zarządzania majątkiem w nowej VI Księdze KPK omówionej przez o. 

prof. Dariusza Borka OCarm z UKSW, natomiast w części ekonomicznej 



ekonomowie zakonów męskich mieli możliwość zapoznania się z ofertami 

handlowymi dla osób kościelnych PKN ORLEN, Tauron Nowe Technologie, 

Orange, firm ubezpieczeniowych oraz wysłuchać wystąpień na temat 

bezpiecznych finansów w cyberprzestrzeni i ochrony przed wyłudzeniami 

przygotowanych przez Komendę Wojewódzką Policji i Krajowy Nadzór 

Finansowy. 

Drohobycz /8-9.06.2022/ Zakon Bonifratrów kontynuuje udzielanie wsparcia 

potrzebującym na Ukrainie. Do Stacji Opieki Socjalnej Bonifratrów w 

Drohobyczu, kościoła p.w. Św. Bartłomieja Apostoła jak i domu dziecka w 

Podburzu dotarliśmy z pomocą humanitarną. W pierwszych dniach czerwca 

transporty z produktami żywnościowymi, środkami higieny osobistej jak i 

środkami czystości przekazano najbardziej potrzebującym: mieszkańcom 

Drohobycza i okolic, którzy zgłosili się do parafii św. Bartłomieja w Drohobyczu, 

jak i dzieciom z Domu Dziecka w Podburzu, który bracia bonifratrzy wspierają 

finansowo i materialnie od lutego 2022 r. Pełna relacja na naszej stronie 

internetowej i w linku poniżej 

https://bonifratrzy.pl/kontynuacja-pomocy-dla-ukraincow-w-drohobyczu/ 

 

Warszawa /10.06.2022/ Dziś w kurii prowincjalnej odbyło się 3 posiedzenie rady 

prowincjalnej w kadencji 2022-2026. Oprócz spraw brackich były poruszone 

sprawy dotyczące działalności dzieł apostolskich. M. in. prezes Wioletta 

Niemiec przedstawiła sprawy bieżące BCM a dyr. generalny Michał Lehmann 

złożył szczegółową relację sytuacji naszego konwentu i ośrodków w Prudniku 

oraz domu Zakopanem.       

 

Co przed nami: 

 
 

/12.06.2022/ Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - święto patronalne konwentu 

w Krakowie i konwentu we Wrocławiu. 

/16.06.2022/ Uroczystość Bożego Ciała. 

/19.-24.06.2022/ II tura rekolekcji (przyjazd w niedzielę po południu, wyjazd  

w piątek, po obiedzie) W związku z tymczasowym brakiem kaplicy w naszym 

domu rekolekcyjnym, Msze św., konferencje, posiłki i modlitwy będą odbywać 

się u Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (ul. Krzeptówki 172 – 450 m dalej). 

/22.06.2022/ III Prudnicki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób  

z Niepełnosprawnością. Festiwal poprowadzą Pani Grażyna Skotnicka i Pan 

Jacek Kotarba. W programie m.in. koncert laureatów: „Zaczarowanej 

Piosenki” Anny Dymnej, Studia Integracji z Łodzi, Pro Omnibus z Ciechocinka; 

Festiwalu Piosenki z Bochni. 

https://bonifratrzy.pl/kontynuacja-pomocy-dla-ukraincow-w-drohobyczu/


 

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 
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