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„Obserwować Jezusa. Jak dziecko spoglądające na tatę, albo na najlepszego 

przyjaciela. Patrzeć na Pana: Jego sposób działania, Jego twarz pełną miłości  

i pokoju, czasami oburzoną wobec hipokryzji czy zamknięcia, a także zmartwioną 

oraz zaniepokojoną w godzinie męki. I dokonywać razem tego obserwowania, nie 

osobno, ale czynić je we wspólnocie. Każdy w swoim tempie, oczywiście, każdy  

z własną indywidualną i niepowtarzalną historią, ale razem. Jak Dwunastu, którzy 

cały czas przebywali z Jezusem i chodzili razem z Nim. Nie oni się wybrali, ale On ich 

wybrał” 

  Papież Franciszek do uczestników Kapituły Generalnej Zakonu Cystersów 

 

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE BY WSPOMÓC CHORYCH NA NOWOTWORY! 

Katowice Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach 

udziela świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej  z potencjałem 

30 łóżkowym od grudnia 2019 r. w Oddziale Medycyny Paliatywnej przy  

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

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/  

 

Konary /10.10.2022/ Bonifraterska Fundacja Dobroczynna podpisała umowę 

na dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia 

prowadzonego przez nią Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach pilotażu 

Standardów WTZ realizowanego w projekcie "Aktywni niepełnosprawni - 

narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych". Kwota 

dofinansowania wynosi 64 991,90 zł i zostanie przeznaczona na zakup 

niezbędnego sprzętu poprawiającego standard prowadzonej terapii. 

 

Konary /13.10.2022/ Zmiany, zmiany, zmiany... Szanowni Państwo mamy 

przyjemność poinformować, że już od 13 października br. uruchomiliśmy 

zupełnie nową stronę internetową Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej- 

http://bonifundo.pl/ !!! Znajdują się na niej liczne materiały fotograficzne, 

filmy, odnośniki do naszych wyjątkowych katalogów, informacje niezbędne 

dla tych, którzy chcą z nami działać lub chcą wspierać naszą codzienną 

działalność. Można znaleźć także informację co my możemy zaoferować  

i czym Państwu służyć. Serdecznie zapraszamy do obserwowania naszej 

strony już dziś! /M. Ochońska/ 

 

Jasna Góra /17.10.2022/ Podczas 149. zebrania plenarnego Konferencji 

Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich dokonano wyboru nowego 

przewodniczącego KWPZM, którym został ks. Dariusz Wilk ze Zgromadzenia 

Świętego Michała Archanioła (CSMA). 
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Nazaret /17-23.10.2022/ Br. Joaquim Erra Mass, I radny generalny i br. Jose 

Augusto Gaspar Louro w obecności br. Franciszka Salezego, prowincjała, 

przeprowadzają wizytację we wspólnocie i Szpitalu Św. Rodziny w Nazarecie. 

Wspólnie udano się do świętych miejsc związanych z naszą wiarą. Goście 

odwiedzili także mera miasta Ali Salam. Wizytacja przebiega w braterskiej 

i miłej atmosferze. Fotorelacja na:  

https://bonifratrzy.pl/kanoniczna-wizytacja-generalna-w-nazarecie/ 

 

Stalowa Wola /19.10.2022/ Fundacja Bonifraterska została partnerem 

koncertu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych! 

Dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałego koncertu z Bazyliki 

Konkatedralnej pw. Matki Bożej Królowej Polski. Msza F-dur J.M.K. 

Poniatowskiego w wykonaniu Orkiestry Narodowej Lwowskiej Filharmonii, 

Galicyjskiego Chóru Kameralnego oraz solistów: Olesya Bubela - sopran, 

Tetyana Vakhnovska - mezzosopran, Andrii Voziian - tenor, Viktor Yankovskyi - 

baryton, pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego. Transmisję z koncertu 

przeprowadziła Telewizja Trwam. Powtórkę koncertu można obejrzeć na 

kanale Youtube klikając w poniższy link: https://youtu.be/Anhbodc4qM4  

/B. Dziwulski/ 

 

Co przed nami 

 

Neuburg /11.11.2022/ Zakończenie Jubileuszu 400-lecia Prowincji Bawarskiej. 

Prowincję Polską będzie reprezentował br. Franciszek Salezy, prowincjał. 

 

/17.11.2022/ Świętej Elżbiety Węgierskiej - Święto Patronalne konwentu  

w Iwoniczu. 

 

Zakon Bonifratrów /19.11.2022/ Święto Najświętszej Maryi Panny - Patronki 

Zakonu Szpitalnego. 

 

Kraków /20.11.2022/ Zakończenie Jubileuszu 100-lecia Reaktywacji Prowincji 

Polskiej. W ramach oficjalnych uroczystości sprawowana będzie Msza św.  

i odbędzie się koncert chóru Ars Cameralis.  

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 

(KRS 0000134759) 
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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 około 

40 000 zł – serdecznie dziękujemy! 

 

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

