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„Wędrujcie wspólnie, jako małżonkowie, jako rodzina, razem z innymi rodzinami i 

razem z Kościołem. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, spotyka on przy 

drodze poranionego człowieka, nie omija go, ale troszczy się o niego i pomaga mu 

podjąć dalszą podróż. Chciałbym, aby tym właśnie był dla was Kościół, miłosiernym 

Samarytaninem, który pomaga wam zrobić kolejny krok, choćby miał być 

najmniejszy”. 

- papież Franciszek na rozpoczęcie  X Światowego Spotkania Rodzin 

  

Zurich, Szwajcaria /16.-18.06.2022/ W Uniwersytecie w Zurichu odbyła się 

konferencja czterech towarzystw fitoterapeutycznych: austriackiego, 

holenderskiego,  niemieckiego i szwajcarskiego pod tytułem ,,Innowacje  

w fitoterapii 2022 roku”. Podczas tej konferencji doniesienie przedstawił 

również dr n. med. Dariusz Szabela z Oddziału Warszawskiego Bonifraterskiego 

Centrum Medycznego. /D. Szabela/ 

Prudnik /22.06.2022/ W Prudnickim Kinie Diana odbył się Festiwal Radości - III 

Prudnicki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością, 

zorganizowany przez Konwent O.O. Bonifratrów w Prudniku, przy współpracy  

z PFRON Opole, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatu Prudnik.  

W festiwalu wzięło udział 160 uczestników z 12 placówek, w tym nasze ośrodki: 

DPS w Cieszynie, DPS w Iwoniczu, WTZ w Konarach, WTZ w Zebrzydowicach 

oraz współorganizator WTZ Bonifratrów Prudnik. Wspaniała impreza 

rozpoczęła się warsztatem pracy scenicznej, prowadzonym przez Kierownika  

i Terapeutów WTZ Prudnik oraz Prowadzących Grażynę Skotnicką i Jacka 

Kotarbę. Po części warsztatowej odbył się wspólny obiad, po którym 

rozpoczęły się oficjalne występy uczestników z 12 placówek oraz 

zaproszonych gości - w drugiej części występów. W kuluarach na wszystkich 

uczestników czekał słodki poczęstunek, napoje oraz wystawa prac placówek 

uczestniczących w imprezie. Licznie zgromadzona publiczność wypełniła salę 

po brzegi a ogrom radości udzielił się wszystkim, także przybyłym 

przestawicielom władz. Jest to kolejna III już edycja Festiwalu, który odbędzie 

się również za rok. /M. Kamienik/ 

Zakopane /19.-24.06.2022/ Dziś zakończyły się rekolekcje I grupy braci z naszej 

prowincji w Zakopanem. Rekolekcje poprowadził o. Artur Rychta OCD, 

karmelita z Berdyczowa w Ukrainie, który podczas rekolekcyjnego skupienia 

wprowadził braci w karmelitańską duchowość św. Jana od Krzyża. Grupa 

rekolekcyjna korzystała z noclegów w naszym Domu Rekolekcyjno-

Wypoczynkowym “Granat”, a ćwiczenia duchowe prowadzone były u Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia na Krzeptówkach, nieopodal naszego domu. Tam też 

bracia spożywali posiłki. Fotorelację można odnaleźć w aktualnościach na 

naszej stronie internetowej https://bonifratrzy.pl/rekolekcje-zakonne-i-tura/ 

https://bonifratrzy.pl/rekolekcje-zakonne-i-tura/


Co przed nami: 

Neuburg/Niemcy /29.06.2022/ W ramach tegorocznego jubileuszu 400-lecia 

obecności braci bonifratrów w Bawarii odbywa się szereg wydarzeń 

związanych z tym jubileuszem. Tym razem odbędzie się spotkanie typowo 

bracki, podczas którego spotkają się bracia z Europy centralnej, a konkretnie 

z tych krajów, w których w czasie rozpoczęcia działalności bonifraterskiej w 

Neuburgu istniały już dzieła zakonu bonifratrów. Są to dzisiejsza prowincja 

austriacka i polska. Ten dzień został wybrany w związku  z przybyciem 29 

czerwca 1622 pierwszych braci bonifratrzy z Wiednia do Neuburga. Na 

obchody uda się Prowincjał br. Franciszek z 5 osobową grupą braci.   

 

Warszawa /1.07.2022/ W kurii prowincjalnej odbędzie się nadzwyczajne 

posiedzenie zarządu prowincji. 

  

Rzym /7-8.07.2022/ W kurii generalnej po zakończeniu kapituł w prowincjach 

europejskich odbędzie się spotkanie prowincjałów Europy. Na spotkanie uda 

się Prowincjał br. Franciszek, aby wspólnie z innymi prowincjałami pod 

przewodnictwem radnego generalnego br. Joaquima spojrzeć na europejską 

rzeczywistość zakonu i zastanowić się nad aktualnymi planami na najbliższe 

lata. 

 

Drohobycz /14-15.07.2022/ Posiedzenie zarządu prowincji, które poświęcone 

będzie naszej działalności w Drohobyczu i udzielanej przez zakon pomocy w 

Ukrainie.  

 

Wiedeń /21-22.07.2022/ W kurii prowincjalnej prowincji austriackiej odbędzie 

się posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej. 
 

WSZYSTKIM ROZPOCZYNAJĄCYM WAKACYJNE URLOPY  

ŻYCZYMY UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU!!! 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 

(KRS 0000134759) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


