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„Idąc z Zacheuszem, zrujnujesz swoją reputację. Nikt nie miał na to odwagi. Jezus zaś 

powiedział mu: «zejdź prędko, zejdź i pójdź ze mną do twojego domu». Bóg pragnie 

abyśmy szli z tymi, którzy być może są inni, z ukrywającymi się lub ukrywanymi przez 

innych, z odizolowanymi, pozbawionymi przyjaciół, zamieszkującymi slumsy, 

przekraczającymi nocą góry, rzeki i morza. Bóg chce abyśmy szli razem także z tymi, 

którzy zajmują wysokie stanowiska, jak Zacheusz”. 

Kardynał Tagle podczas obchodów 50-lecia 

Federacji Konferencji Episkopatów Azji 
 

 

Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego 1 listopada 2022 r.  

w wieku 82 lat śp. Horsta Neumanna - Taty O. Bruno M. Neumanna 

 

- Polecajmy Zmarłego Bożemu Miłosierdziu - 
 

Wrocław /19.10.2022/ Za nami pierwsze tygodnie oficjalnej działalności 

prowadzonego przez firmę ORPEA domu seniora „Rezydencja Święta 

Jadwiga”. Dom mieści się w jednym ze skrzydeł wrocławskiego kompleksu 

szpitalno-klasztornego, który został gruntownie wyremontowany  

i przystosowany do potrzeb seniorów. Zamieszka w nim 132 pacjentów, którzy 

mają do dyspozycji m.in. dwie restauracje, salę spotkań, ogródek  

i kaplicę. Nieruchomość nasza została wydzierżawiona firmie ORPEA na 50 lat. 

Niech służy potrzebującym w duchu świętej Jadwigi Śląskiej i św. Jana 

Bożego! /br. Łukasz/ 

 

Rzym /26.10.2022/ W kurii generalnej odbyło się spotkanie w ramach 

"Hospitality Europe" na którym, z ramienia Prowincji Polskiej obecna była 

Natalia Gębka - Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach. Głównym 

celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz opracowanie wspólnego 

kierunku działań i wytycznych we wszystkich dziełach prowadzonych zarówno 

przez Braci jak i Siostry Szpitalne. Pomimo różnic jakie istnieją w każdym kraju, 

istnieje głębokie przekonanie o słuszności wymiany doświadczeń pomiędzy 

ośrodkami, aby rozwijać się oraz swoją działalność. Zaproponowano 

zorganizowanie kursu dla managerów w ramach międzynarodowej 

współpracy oraz zorganizowanie kongresu w 2024 roku nt. problemów 

psychicznych. Kolejne spotkanie przewidziano na platformie zoom w 1 

kwartale przyszłego roku. /E. Solecka-Florek/ 

 

Konary /27.10.2022/ Grupa 30 podopiecznych Bonifraterskiej Fundacji 

Dobroczynnej w Konarach pielgrzymowała do Sanktuarium św. Jana Bożego 

w Krakowie z okazji 100. rocznicy reaktywacji Zakonu Bonifratrów w Polsce. Za 

umożliwienie zorganizowania pielgrzymki i gościnę serdecznie Braciom 

dziękujemy! /E. Solecka-Florek/ 
 



Katowice, Wrocław, Ziębice, Ząbkowice Śląskie /30.10.-01.11.2022/  

W niedzielę 30 października oraz 1 listopada odbyła się tradycyjna już kwesta 

na rzecz bonifraterskich ośrodków opieki paliatywnej. Hospicyjni wolontariusze 

- w tym bracia – obecni byli na największych nekropoliach Wrocławia oraz na 

cmentarzach w Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach i po raz pierwszy,  

w Katowicach, gdzie naszą akcję wspierał znany z programu „Mam Talent” 

wybitny akordeonista - Marcin Wyrostek. Dzięki życzliwości osób 

odwiedzjących cmentarze zebraliśmy blisko 115 tysięcy złotych. Środki te 

zostaną przeznaczone m. in. na: prace remontowe w hospicjum 

stacjonarnym we Wrocławiu, zakup koncentratorów tlenu do hospicjów 

domowych (obecnie Bonifraterskie Centrum Medyczne opiekuje się blisko 

tysiącem pacjentów w ich domach) oraz na podnośnik i nową pościel do 

katowickiego Oddziału Medycyny Paliatywnej. Darczyńcy otrzymali ulotki  

z informacją o Mszy Świętej w ich intencji oraz możliwością wspierania nas 

poprzez przekazanie 1% Fundacji Bonifraterskiej. Obecność na cmentarzu jest 

także okazją do wysłuchania tego jakie są opinie o naszej placówce. Ilość 

pochwał i podziękowań mobilizuje do dalszej wytrwałej pracy na rzecz 

chorych. Dziękujemy wszystkim za wsparcie! Zapraszamy do wolontariatu 

hospicyjnego /br. Łukasz/ 

 

Piaski /02.11.2022/ W trosce o naszych pacjentów, jak i personel oraz chcąc 

zachowywać wysokie standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

rozpoczęliśmy w Piaskach realizację cyklu szkoleń przypominających 

obowiązującą w naszym Ośrodku Instrukcję Przeciwpożarową. W tym 

tygodniu przy udziale Druha OSP Jeżewo Pana Daniela Mazura 

przeprowadzono szkolenie dla Kierowników Działów, w którym uczestniczył 

także brat Bartłomiej Darul reprezentujący Konwent p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Piaskach. Kolejne szkolenia w tym zakresie dla pozostałych 

pracowników przeprowadzane będą w grupach zawodowych  

w indywidualnie ustalonych terminach. Tematem szkolenia są zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia pożaru w naszej jednostce, 

przedstawiana jest droga ewakuacyjna w obiekcie oraz miejsca, w których 

znajdują się gaśnice i hydranty. Prezentowany jest także sposób użycia gaśnic 

i hydrantów będących na wyposażeniu naszej jednostki. Zorganizowany cykl 

spotkań ma na celu zwiększenie świadomości personelu i przygotowanie ich 

do podejmowania właściwych kroków, w przypadku wystąpienia pożaru.  

/K. Marciniak/ 

 

Konary /03.11.2022/ Uczestnicy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej  

w Konarach udali się na wycieczkę do Pieskowej Skały na terenie 

Ojcowskiego Parku Narodowego. Zwiedziliśmy zamek należący dawniej do 

rodziny Szafrańców, poznaliśmy historię rodu tej właśnie rodziny, obecnie 

znajduje się tam muzeum. Wycieczkowicze wzięli udział w warsztatach 

plastycznych, przy których było dużo śmiechu i zabawy. Pogoda dopisała, 

wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń, a wiedza, którą zdobyliśmy 

pozostanie długo w naszej pamięci. /E. Solecka-Florek/ 

 



Co przed nami 

 

Wrocław /9.11.2022/ Posiedzenie Zarządu Prowincji. 

 

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.  

 

Zembrzyce /21-23.11.2022/ Spotkanie przeorów i kadry zarządzającej 

bonifraterskimi dziełami apostolskimi. 

 

Warszawa /25.11.2022/ Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej 

przez Prowincję Polską Zakonu Bonifratrów, przy współpracy Sekcji Fitoterapii 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Bonifraterskiego Centrum 

Medycznego sp. z o.o. Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022 

„FITOTERAPIA U OSÓB STARSZYCH”.  

Więcej nt. konferencji znajduje się w linku poniżej 

https://www.konferencja-ziololecznictwa.bonifratrzy.pl/  

 

 

 

 

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 40 000 zł – serdecznie dziękujemy! 

https://www.konferencja-ziololecznictwa.bonifratrzy.pl/
https://www.siepomaga.pl/dps-cieszyn

