
    itp.44 / 10.11.2022 
              Informator Tygodniowy Prowincji 

 

 
 
Redaguje zespół: br. Franciszek S. Chmiel, br. Łukasz Dmowski, Daria Zyskowska, Grzegorz Waberski            780 048 336          kuria@bonifratrzy.pl 

  
 

 

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję wam za dar modlitwy, którą 

towarzyszyliście mi w podróży do Królestwa Bahrajnu. Pojutrze będziecie obchodzili 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości: niech ta znacząca rocznica 

wzbudzi we wszystkich wdzięczność wobec Boga i umocni zaangażowanie na rzecz 

braterstwa, ochrony życia i godności osoby ludzkiej w waszym kraju i na arenie 

międzynarodowej, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie. Błogosławię was z całego serca.“ 
  

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej, 9.11.2022 
 

Wrocław /28.10.2022/ kolejny bonifraterski transport z darami humanitarnymi 

wyruszył z konwentu w Warszawie na Ukrainę. Wyładowanym po brzegi VW 

Crafterem, otrzymanym z Prowincji Bawarskiej Zakonu Bonifratrów, brat Paweł 

– przeor konwentu w Warszawie, przy wsparciu Igora – ukraińskiego 

wolontariusza pochodzącego z Drohobycza i ks. Mirosława z parafii p.w. Św. 

Bartłomieja Apostoła dostarczył do naszego konwentu w Drohobyczu 

najbardziej potrzebne obecnie ludności cywilnej produkty. W związku 

z nadchodzącą zimą oraz atakami Rosjan na obiekty infrastruktury krytycznej 

w darach znalazły się m. in. generatory prądotwórcze, termowentylatory, 

produkty żywnościowe o przedłużonej trwałości (kasze, ryż, makarony, olej, 

cukier) oraz plecaki medyczne z wyposażeniem, odzież termiczna 

i pieluchomajtki dla seniorów. Wszystko to udało się zakupić dzięki zbiórkom 

funduszy przez działający przy Kurii Generalnej Zakonu w Rzymie Komitet 

Ukraine Emergency Team. Wartość przekazanych darów przekroczyła 

35 tysięcy złotych! Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Bóg zapłać! 

Warszawa /6.11.2022/ Decyzją przełożonych Zgromadzenia Karolanek, dwie 

siostry Alice i Irene, zakończyły posługę w naszym Domu Geriatryczno-

Rehabilitacyjnym w Warszawie i udały się do Łodzi i Częstochowy. Serdecznie 

im dziękujemy w imieniu braci, pracowników i podopiecznych. Życzymy Bożej 

opieki i wsparcia św. Karola. 

 

Gdańsk /8.11.2022/ O godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa, parafii rodzinnej 

br. Bruno, rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa Jego Taty, śp. Horsta 

Neumanna. W uroczystościach udział wzięła najbliższa Rodzina i współbracia 

z wielu bonifraterskich domów. Wokół trumny śp. Horsta Neumanna 

zgromadziła się Żona, Synowie, krewni, sąsiedzi i Współbracia z różnych 

konwentów. Mszy Świętej przewodniczył br. Piotr, a br. Bruno powiedział 

piękne kazanie – dialog z Ojcem – jako ostatnie pożegnanie. 
 

Katowice /8.11.2022/ Do niedawno zakończonej Kwesty, która odbywała się 

na śląskich cmentarzach na rzecz potrzeb Hospicjum  i zakończyła się 

zebraniem 16 526,90 zł, doszło jeszcze kolejne wydarzenie. Wychowawcy i 

uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących zorganizowali 



Kiermasz.  Wolontariusze pod przewodnictwem opiekunów przeprowadzili w 

szkole zajęcia, w trakcie których własnoręcznie zdobili łyżeczki. Udekorowane 

łyżeczki wraz ze słodkimi wypiekami przygotowanymi z pomocą  rodziców 

trafiły na kiermasz 27 i 28 października 2022 r. Dnia 8 listopada odbyło się 

oficjalne przekazanie zebranej kwoty - 1 482,50 zł! Środki te zostaną 

przekazane na Śląskie Hospicjum Domowe. /br. Sadok/ 

Konary /8.11.2022/ „Można odejść na zawsze by stale być blisko" – tymi 

słowami Ks. Jana Twardowskiego zaprosiliśmy rodziny, przyjaciół i znajomych 

na Mszę św. w intencji zmarłych podopiecznych, pracowników i przyjaciół 

Fundacji. Wieczorem, 8 listopada w naszej kaplicy podczas Mszy św. i różańca 

modliliśmy się za tych, których nie ma już wśród nas. Nasi pracownicy zadbali 

również o to, abyśmy mogli przypomnieć sobie twarze naszych bliskich 

zmarłych. Po Mszy św, podczas poczęstunku wspominaliśmy tych, z którymi 

szliśmy razem przez życie i którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności.  

/E. Solecka-Florek/ 

Wrocław /9.11.2022/ W konwencie wrocławskim odbyło się kolejne 

posiedzenie zarządu prowincji. Przyjazd Ojca Prowincjała i Radnych był 

również okazją do spotkania nie tylko ze wspólnotą domową z Wrocławia, ale 

również ze współbraćmi z konwentu w Prudniku i Ząbkowicach Śląskich. Na 

część posiedzenia przybył przeor konwentu z Cieszyna - br. Marek z panią 

dyrektor Jolantą Klusek, którzy zrelacjonowali obecna sytuację w tamtejszym 

Domu Pomocy Społecznej. 

 

Co przed nami 

 

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

Prowincję Polską będzie reprezentował br. Franciszek Salezy, prowincjał. 

 

Prowincja Polska / Drohobycz /13-19.11.2022/ W nadchodzącym tygodniu 

będziemy gościć delegację Ukraine Emergency Team – br. Angela Lopeza 

przewodniczącego Komisji ds. Misji Współpracy Międzynarodowej przy Kurii 

Generalnej i Gonzalo Sales Genoves, dyrektora fundacji Juan Ciudad z Sewilli. 

W trakcie wizyty goście odwiedzą rodziny ukraińskie przebywające w naszych 

ośrodkach jak również konwent w Drohobyczu. 

 

/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.  Program spotkania został przesłany do 

braci i współpracowników. 

 

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 /10.11.2022/ W dniu dzisiejszym zakończyliśmy naszą 

zbiórkę na rzecz pomocy dla Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie. Zbiórka 

przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, gdyż wspólnie zebraliśmy 40 545 zł! 

Dziękujemy Wam za zaangażowanie, przekazywanie wpłat, udostępnianie 

zbiórki i wsparcie duchowe dla nas! To dzięki Wam możemy realnie pomóc  

i wyremontować spalone pokoje pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej  

w Cieszynie. Czynienie dobra i pomoc drugiej osobie to najpiękniejszy dar jaki 

możemy ofiarować. DZIĘKUJEMY !!! 
 

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

