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„Odkryjmy na nowo Sobór, aby przywrócić prymat Bogu, temu, co istotne: 

Kościołowi który byłby szalony z miłości do swego Pana i do wszystkich ludzi, przez 

niego umiłowanych; Kościołowi który byłby bogaty w Jezusa, a ubogi w środki; 

Kościołowi który byłby wolny i wyzwalający. Kościół zakochany w Jezusie nie ma 

czasu na starcia, jady i polemiki". 

Papież Franciszek z okazji 60-lecia inauguracji II Soboru Watykańskiego 

 

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE BY WSPOMÓC CHORYCH NA NOWOTWORY! 

Katowice Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach od 

grudnia 2019 r. udziela świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej   

z potencjałem 30-łóżkowym w Oddziale Medycyny Paliatywnej przy  

ul. Wita Stwosza 41 w Katowicach. Z myślą o chorych w dniach 30.10 - 1.11. 

2022 r. na Cmentarzu Bonifratrów w Bogucicach oraz na cmentarzu 

komunalnym przy ulicy Murckowskiej będziemy kwestować na rzecz osób 

chorych onkologicznie. Zostań wolontariuszem w tej Akcji i wspólnie zadbajmy 

o lepsze możliwości opieki dla chorych. Kontakt z organizatorem  tel. 695 858 

529 mail. konwent@bonifratrzy.katowice.pl Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 

zechcą włączyć się czynnie do tegorocznej kwesty! /Br. Sadok/  

Spółka Boni Fratres Pharmaceutical zaplanowała uruchomienie programu 

#BONIPROFIT w ramach którego, wszyscy współpracownicy dzieł 

bonifraterskich otrzymają możliwość składania zamówień z dodatkowym 

rabatem na PRODUKTY BONIFRATERSKIE® poprzez sklep internetowy: 

www.produktybonifraterskie.pl Do osób odpowiedzialnych za nadzór 

poszczególnych dzieł bonifraterskich zostanie przesłana informacja wraz  

z krótką instrukcją postępowania. Dzięki temu pracownicy będą mogli 

zakupić produkty na preferencyjnych warunkach. Jednocześnie spółka  

w ramach projektu #BONIPROFIT daje możliwość zamówienia PRODUKTÓW 

BONIFRATERSKICH® na potrzeby działalności dzieł bonifraterskich. 

Zamówienia w tym kanale będą składane poprzez formularz przesyłany 

elektronicznie. Szczegóły wkrótce w korespondencji mailowej. /I. Cynk-

Kastelik/ 

Wrocław /1.10.2022/ Właśnie minął rok od momentu włączenia w struktury 

BCM sp. z o.o. Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego 

PROVITA, w ramach którego funkcjonuje Poradnia Rehabilitacyjna, Dział 

Fizjoterapii Ambulatoryjnej, Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

wraz z Rehabilitacją Pooperacyjną. Rozpoznane słabe strony działalności 

PROVITA, oceniono jako szanse poprawy wyników ekonomicznych 

przedsięwzięcia, pod warunkiem podjęcia stosownych decyzji ingerujących  

w poprawę organizacji oraz rozwoju tych produktów, które zapewniają wzrost 
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przychodowości przy ograniczonych kosztach. Zarządzanie Szpitalem 

Rehabilitacyjnym PROVITA powierzono Panu Wojciechowi Lipnickiemu – 

Dyrektorowi Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacji pw św. Benedykta Menni 

w Piaskach, znanemu i cenionemu specjaliście z dużym doświadczeniem 

merytorycznym, praktycznym i zarządczym w zakresie działalności 

rehabilitacyjnej. Założeniem ówczesnego BCZ sp. z o.o. była możliwość 

przeniesienia wypracowanych metod realizacji świadczeń ze Szpitala 

Rehabilitacyjnego w Marysinie, co dawało możliwość poprawy efektywności 

działania. Zmieniono strukturę przyjęć w ramach oddziałów stacjonarnych – 

na oddziale rehabilitacji neurologicznej skupiono się na rehabilitacji 

neurologicznej ciężkich uszkodzeń centralnego układu nerwowego 

pacjentów, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego w wyniku np. 

udaru – przyjęcie bezpośrednio po leczeniu ostrej fazy zdarzenia 

neurologicznego. Są to najcięższy pacjenci, których rehabilitacji nie wszystkie 

placówki się podejmują. Nawiązanie współpracy z oddziałami 

ortopedycznymi pozwoliło na poprawę wyników osiąganych przez oddział 

rehabilitacji ogólnoustrojowej w zakresie rehabilitacji pooperacyjnej. Podjęte 

działania pozwoliły na wykorzystanie pełnego potencjału oddziałów 

stacjonarnych, ambulatorium, oddziału dziennego rehabilitacji i rozwój 

świadczeń wyjazdowych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych z 

orzeczonym stopniem znacznym. Wszystko to przełożyło się na zrealizowanie 

wartości kontraktu z NFZ ponad limit umowy.  W placówce, która mogła 

zniknąć z mapy Wrocławia po roku od momentu przejęcia przez Bonifraterskie 

Centrum Medyczne prowadzona jest rentowna działalność. Panu 

Dyrektorowi, całemu zespołowi Szpitala Rehabilitacyjnego PROVITA  

i wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie GRATULUJEMY 

SUKCESU. /A. Żebranowicz/ 

 

Konary /4-5.10.2022/ Odbyło się spotkanie międzynarodowe w ramach 

projektu REVIVAL. Z powodów zdrowotnych nie mogliśmy uczestniczyć w nim 

osobiście, ale byliśmy z naszymi przyjaciółmi on-line! Był to czas wytężonej 

pracy nad materiałami filmowymi. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami  

w prowadzeniu zajęć teatralnych oraz uwagami na temat trudności jakie 

pojawiły się. Zastanawialiśmy się wspólnie jak możemy ulepszyć materiały 

edukacyjne, tak, aby służyły jak największej liczbie osób. Ponadto ustalono 

terminy kolejnych działań i spotkań. Na początku przyszłego roku planujemy 

spotkać się w Salonikach w Grecji! Już nie możemy się doczekać kolejnych 

wyzwań! /N. Gębka/ 

 

Jasna Góra /8.10.2022/ Odbyła się konferencja osób odpowiedzialnych za 

duszpasterstwa powołań z całej Polski. Nasz zakon reprezentowali Bracia 

Seweryn i Dawid. Zjazd rozpoczęto Mszą św. pod przewodnictwem bp. 

Andrzeja Przybylskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu, a następnie uczestnicy 

przenieśli się do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Tam 

podzieleni na grupy obradowali nad bieżącymi zagadnieniami oraz 

wymieniali się doświadczeniami i pomysłami. Miniony zjazd duszpasterzy 



powołań na Jasnej Górze ma szansę stać się otwarciem nowego etapu  

w pracy osób odpowiedzialnych za promocję powołań. /Br. Dawid/ 

 

Konary /9.10.2022/ Hubertus 2022 w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej 

rozpoczął się Mszą Świętą, którą sprawował ks. Jacek Miszczak – kapelan. Po 

nabożeństwie Natalia Gębka – Członek Zarządu Fundacji, Kierownik Zakładu 

Aktywności Zawodowej, Ojciec Anzelm OH – Przeor Konwentu oraz Ojciec 

Prowincjał - Franciszek Salezy OH dokonali oficjalnego otwarcia naszego 

święta! Rozpoczęło się ono z mocnym przytupem bowiem od podwójnej 

gonitwy za lisem (osób niepełnoletnich, a po niej osób dorosłych), następnie 

zawodów w skokach przez przeszkody 30 cm, 50 cm oraz 80 cm a na koniec 

znalazł się czas także na konkurs ujeżdżeniowy. Pomiędzy emocjonującymi 

zawodami był czas na wspólną zabawę i integrację przy bigosie myśliwskim  

i kiełbaskach. Wspaniała pogoda, wyborne towarzystwo i wspaniała 

organizacja pracowników Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Stajni na 

Zielonej a także licznych przyjaciół sprawiło, że Hubertus AD 2022 można 

uznać za wyjątkowo udany. Pełna relacja wraz z galerią zdjęć z wydarzenia  

w linku obok http://bonifundo.pl/hubertus-2022-za-nami/ /M. Ochońska/ 

 

Zakopane /14.10.2022/ Pod duchowym przewodnictwem o. Artura Rychty 

OCD z Berdyczowa na Ukrainie zakończyły się rekolekcje II tury braci. Z 

różnych konwentów Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów 16 braci zamieszkało 

w naszym domu w celu odbycia tych ćwiczeń duchowych. Korzystając z 

kierownictwa duchowego i gościnności Sióstr MB Miłosierdzia bracia rozważali 

aspekty formacji zakonnej wg duchowości św. Jana od Krzyża. 

 

Jasna Góra /13-14.10.2022/ Odbyła się 39 pielgrzymka braci zakonnych na 

Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło 129 braci (w Polsce ogółem jest 

1100 braci zakonnych). Naszą prowincję reprezentowali: Brat Wincenty, br. 

Marcin, br. Eugeniusz, br, Seweryn i br. Łukasz. Prelegentami podczas 

pielgrzymki byli: bp Damian Muskus oraz o. Krzysztof Dyrek. W swych 

wystąpieniach omówili oni rolę brata zakonnego we współczesnym świecie, 

wyzwania stojące przed Kościołem oraz przyczyny kryzysów w życiu 

duchowym i sposoby radzenia sobie z nimi. Ważną a zarazem tradycyjną 

częścią pielgrzymki była droga krzyżowa na wałach jasnogórskich podczas 

której krzyż niesiony był przez przedstawicieli poszczególnych instytutów. 

Naszą przyszłość zawierzyliśmy Matce Bożej podczas uroczystego apelu 

podczas którego rozważanie poprowadził br. Seweryn. Spotkanie zakończyła 

Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Jacka Kicińskiego. Kolejne 

spotkanie planowane jest na 12-13 października 2023 r. /br. Łukasza/ 

 

Co przed nami 

 

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. 

 

http://bonifundo.pl/hubertus-2022-za-nami/


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 

36 000 zł – serdecznie dziękujemy! 
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