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„Świętość nie stanowi programu wysiłków oraz wyrzeczeń, ale przede wszystkim 

doświadczenie bycia kochanym przez Boga, dobrowolne przyjęcie Jego 

miłosierdzia. To dar Najwyższego otwierający na wdzięczność i pozwalający 

doświadczyć wielkiej radości, która nie jest chwilową emocją czy zwyczajnym 

optymizmem, ale pewnością, że możemy wszystkiemu stawić czoła z łaską i odwagą 

pochodzącymi od Pan.” 

Papież do uczestników kongresu „Świętość dzisiaj”  

organizowanego przez Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych 

 

 

Konary /28.09.2022/ Odbyło się europejskie spotkanie roboczej grupy ds. 

inkluzji społecznej. Głównym tematem spotkania była organizacja  

I Międzynarodowego Kongresu Integracji Społecznej. Szczegóły już wkrótce!  

Ponadto zaplanowano terminy webinarów, które dostępne są już na naszej 

stronie internetowej w zakładce komitety (https://bonifratrzy.pl/inkluzja-

spoleczna/wydarzenia-i-aktualnosci/. Najbliższe spotkanie online odbędzie się 

już 20 października. Poruszone zostaną tematy związane z wykluczeniem  

z powodu przepaści cyfrowej. Webinary odbywają się poprzez platformę 

ZOOM, zapewnione jest również symultaniczne tłumaczenie na język polski, 

dlatego też każdy może wziąć udział! Serdecznie zapraszamy wszystkich do 

udziału! Nie może Państwa zabraknąć! /N. Gębka/ 

 

Prudnik /29.09.2022/ W miniony czwartek Warsztat Terapii Zajęciowej 

Bonifratrów obchodził swoją pierwszą rocznicę istnienia. Na uroczystości 

przybyli wyjątkowi goście: brat Eugeniusz Kret, dyrektor PCPR w Prudniku 

Jolanta Barska, Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, Starosta Prudnika 

Radosław Roszkowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Prudnika Alicja Isalska, 

dr Janina Okrągły. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył 

ks. Łukasz. Dalsze świętowanie odbyło się w sali audio-muzycznej, gdzie 

spotkanie rozpoczął swoją przemową obecny przeor - brat Szymon 

i zaproszeni goście. Nakreślili istotną rolę społeczną, jaką odgrywa Warsztat 

Terapii Zajęciowej w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Przegląd szerokiej działalności pokazany został w multimedialnej prezentacji, 

a uczestnicy WTZ zaprezentowali się w programie artystycznym. Dziękujemy 

również uczestnikom, rodzicom oraz wszystkim zaangażowanym 

w przygotowaniu tej uroczystości. Pełna relacja na Facebook WZT Prudniku  

w linku https://www.facebook.com/profile.php?id=100071805279583 

Kraków /1.10.2022/ Z okazji 25-lecia powrotu Szpitala do Zakonu Bonifratrów  

w ubiegłą sobotę wieczorem w Sanktuarium św. Jana Bożego odbył się 

koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z towarzyszeniem Warsaw 

String Quartet oraz ze Strzyżowskim Chórem Kameralnym. Zaprezentowana 

opowieść muzyczna była sentymentalną, pełną radości z życia, ale też 

refleksji podróżą, w którą zabrała nas Pani Alicja Majewska, niezwykle 
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pogodna i ciepła osoba  z ogromnym poczuciem humoru. Bonifratrzy 

w Krakowie działają już ponad 400 lat, a historia Dobrych Braci rozpoczęła 

się  w 1609 r., kiedy powstał pierwszy bonifraterski Szpital ufundowany 

przez Waleriana Montelupiego wspieranego przez krakowskie mieszczaństwo. 

1.01.1949 r. decyzją nowych władz Szpital został upaństwowiony, 

a w październiku 1950 r. przeszedł całkowicie pod Zarząd Miasta Krakowa. 

Na mocy porozumienia z Wojewodą Krakowskim 1.01.1997 r. bracia Bonifratrzy 

odzyskali Szpital, wrócił do Zakonu. Tym samym stał się jednym z pierwszych 

niepaństwowych szpitali w Polsce, pw. św. Jana Grandego. Bonifraterskie 

dzieło apostolskie w styczniu 2022 r. obchodziło 25-lecie powrotu Szpitala 

do Zakonu Bonifratrów. Bogata i trudna historia Bonifratrów nie przeszkodziła 

realizować charyzmatu szpitalnictwa do dnia dzisiejszego. Placówka pełni 

wielowiekowe dzieło zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy i techniki 

medycznej podejmując obecne wyzwania. /A. Szlama/ 

Rzym /3-7.10.2022/ W niedzielę w Kurii Generalnej Zakonu Bonifratrów 

w Rzymie prowincjałowie z całego świata rozpoczęli od Adoracji 

Najświętszego Sakramentu swoje tygodniowe obrady w ramach Spotkania 

Wyższych Przełożonych. Mottem przewodnim tegorocznego spotkania jest 

hasło: Liderzy nadziei: Powołani przez Kościół synodalny, jesteśmy zachęcani 

do podejmowania nowych wyzwań na drodze życia szpitalnego. Spotkanie 

jest okazją, aby omówić tematy dotyczące Rodziny Szpitalnej św. Jana 

Bożego, kluczowe i bieżące działania Zarządu Generalnego np. dotyczące 

Komisji Generalnych czy aktywności popandemicznych Zakonu. Pełna relacja 

na bonifraterskiej stronie www.bonifratrzy.pl w aktualnościach. 

 

Kraków /4.10.2022/ Informujemy, że w serwisie o profilu pro zdrowotnym 

MEDONET pojawiła się sekcja redakcyjna #Ziołowe receptury dla zdrowia.  

Materiały edukacyjne skierowane są do osób poszukujących naturalnych, 

ziołowych preparatów opartych na zakonnych recepturach Zakonu Braci 

Bonifratrów. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i rozpoznawalności 

wśród pacjentów i farmaceutów marki Produkty Bonifraterskie®. Tematyka 

publikacji dostosowana do odbiorcy poszukującego naturalnych sposobów 

na wsparcie odporności, problemy z krążeniem żylnym oraz układem 

nerwowym. Na szczególną uwagę zasługuje materiał wideo z udziałem Brata 

Pio OH, fitoterapeuty oraz technika farmaceutycznego, który na co dzień 

dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w Poradni Ziołoleczniczej  

w Krakowie. Materiał dostępny pod linkiem:  

https://www.medonet.pl/ziolowe-receptury-dla-zdrowia/naturalna-

apteczka,uklad-immunologiczny--jak-to-sie-dzieje--ze-nie-chorujemy-

,film,62336532.html 

Zachęcamy do odwiedzenia sekcji i zapoznania się materiałami.  

https://www.medonet.pl/ziolowe-receptury-dla-zdrowia,kategoria.html 

 /I. Cynk-Kastelik/ 
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Co przed nami 

 

Konary /9.10.2022/ Już w najbliższą niedzielę serdecznie zapraszamy na święto 

jeździeckie Hubertus 2022! Rozpoczynamy Mszą św. z oprawą jeździecko-

myśliwską! Następnie liczne konkursy: gonitwa za lisem, konkursy skoków przez 

przeszkody 30 cm, 50 cm oraz 80 cm, konkurs ujeżdżeniowy, potęga skoków 

na nogach dla każdego oraz uwielbiany przez wszystkich parkur hobby horse! 

Serdecznie zapraszamy!  

 

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. 

 

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 

35 000 zł – serdecznie dziękujemy! 
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