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„Strapienie jest też zachętą do bezinteresowności, do niedziałania zawsze i tylko z 

myślą o satysfakcji emocjonalnej. Stan strapienia daje nam szansę na rozwój, na 

rozpoczęcie bardziej dojrzałej, piękniejszej relacji z Panem i z bliskimi, relacji, która nie 

sprowadza się jedynie do wymiany dawania i brania. Wróćmy myślami do naszego 

dzieciństwa, pomyślmy, że jako dzieci często szukamy rodziców, żeby coś od nich 

dostać, zabawkę, pieniądze na lody czy pozwolenie... W ten sposób szukamy ich nie 

dla nich samych, lecz ze względu na możliwą korzyść. Jednak największym darem są 

oni, rodzice, i rozumiemy to w miarę dorastania.“ 

- Papież Franciszek podczas Audiencji Ogólnej 

 

Katowice /3-5.11.2022/ W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył 

się Międzynarodowy Kongres Ginekologii Operacyjnej. Organizatorem oraz 

kierownikiem naukowym kongresu był prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko. W 

czasie wydarzenia transmitowano na żywo prosto ze Szpitala Zakonu 

Bonifratrów odbywające się na salach operacyjnych zabiegi technikami 

małoinwazyjnymi, które nie wymagają użycia skalpela. W sumie 

przeprowadzono aż szesnaście operacji jednego dnia, a oglądało je blisko 

500 lekarzy z calej Europy. Prezentowane były m.in. operacje stosowane w 

przypadku endometriozy czy wad wrodzonych macicy. Było to niezwykle 

ważne wydarzenie, w trakcie którego była możliwość skorzystania z wiedzy i 

doświadczenia ekspertów. /M. Zawalska/ 

Wrocław /11.11.2022/ Po raz kolejny odbył się WrocWalk Marathon 

organizowany przez Młodzieżowe Centrum Sportu. Zainteresowani dziejami 

Wrocławia, samym miastem lub po prostu lubiący spacerować, mieli okazję 

poznać losy najważniejszych obiektów Stolicy Dolnego Śląska. Uczestnicy 

otrzymali mapę z zaznaczonymi miejscami, które mogli odwiedzić. Wśród tych 

miejsc był nasz bonifraterski kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, krypty 

klasztorne i muzeum. Pomiędzy godziną 10 a 16 odwiedziły nas setki 

zainteresowanych osób. Historię  Bonifratrów na Śląsku przybliżała  

P. Agnieszka Dubaniowska - radna dzielnicy i wolontariuszka konwentu  

i br. Łukasz. Podobnie jak w innych lokalizacjach uczestnicy maratonu 

historycznego uzyskali u nas pieczęć potwierdzającą nawiedzenie konwentu. 

Zapraszamy ponownie za rok! /br. Łukasz/  

Prowincja Polska /13-19.11.2022/ Od niedzieli w naszej prowincji przebywa 

delegacja Ukraine Emergency Team – br. Angelo Lopez przewodniczący 

Komisji ds. Misji Współpracy Międzynarodowej przy Kurii Generalnej Zakonu 

Bonifratrów i Gonzalo Sales Genoves, dyrektora fundacji Juan Ciudad z Sewilli, 

którzy wraz z o. Prowincjałem Franciszkiem Salezym i br. Pawłem odwiedzili  

i spotkali się m. in. z osobami z Ukrainy i wspólnotami braci w Warszawie, 

Krakowie, Iwoniczu i Drohobyczu. Szczegóły przebiegu wizyty znajdują się na: 

https://bonifratrzy.pl/category/aktualnosci/ 

 

https://bonifratrzy.pl/category/aktualnosci/


Wrocław /14.11.2022/ Krypty naszego kościoła posłużyły jako miejsce akcji  

jednego z aktów „Kordiana” w reżyserii Zbigniewa Lesienia, przygotowanego 

w ramach Roku Romantyzmu Polskiego. Premierę widowiska można było 

obejrzeć 14.11.2022 o godz. 21 w ramach cyklu  Teatru Telewizji. Widowisko 

dostępne jest pod adresem: https://teatrtv.vod.tvp.pl/64048814/kordian-rez-z-

lesien-14-listopada-godz-2100-premiera /br. Łukasz/ 

Konary /15.11.2022/ Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami 

ankiety pn. "Inkluzja społeczna w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. 

Jana Bożego dostępnej na stronie internetowej bonifratrów w zakładce 

komitety- inkluzja społeczna. Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy poświęcili czas, aby odpowiedzieć na pytania! /N. Gębka/ 

Konary /22.11.2022/ W Krakowie odbyło się spotkanie dyrektorów domów 

pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Krakowskiego ze 

Starostą Krakowskim i Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Omawiano trudną sytuację finansową i kadrową domów oraz perspektywy 

na przyszłość, w związku przystąpieniem do kolejnego konkursu na 

prowadzenie domów. W spotkaniu uczestniczyła Ewa Solecka-Florek. 

Konary /listopad 2022/ W tym tygodniu w Krakowie miało miejsce spotkanie 

plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym 

uczestniczyła Ewa Solecka-Florek Prezes Zarządu BFD. Spotkanie dotyczyło 

omówienia Ustawy o ekonomii społecznej i nowych regulacji dla sektora 

ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy 

regionalnej. Kolejnym tematem było przygotowanie planu komunikowania o 

ekonomii społecznej stosowanego przez sektor ES, wynikającego z założeń 

Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. 

Co przed nami 
 

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! 
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