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„Czym jest pocieszenie duchowe? Jest to głębokie doświadczenie wewnętrznej 

radości, które pozwala dostrzec obecność Boga we wszystkich rzeczach; umacnia 

wiarę i nadzieję, a także zdolność do czynienia dobra. Osoba, która doświadcza 

pocieszenia, nie poddaje się w obliczu trudności, ponieważ doświadcza pokoju, 

który jest silniejszy od próby. Jest więc wielkim darem dla życia duchowego i dla 

całego życia jako takiego. Pociecha to wewnętrzne poruszenie, które dotyka głębi 

nas samych. Nie jest efektowna, lecz łagodna, delikatna jak kropla wody, która 

spływa na gąbkę: człowiek czuje się otoczony obecnością Boga, w sposób, który 

zawsze szanuje jego wolność. Nie jest to nigdy coś kakofonicznego, starającego się 

przymusić naszą wolę, nie jest to także jakaś przelotna euforia: przeciwnie, także 

ubolewanie - na przykład z powodu własnych grzechów - może stać się powodem 

pocieszenia.“ 

Papież Franciszek podczas Audiencji Ogólnej 

 

Piaski /listopad 2022/ W Ośrodku Specjalizacyjnym przeprowadzono kolejny 

moduł dla uczestników specjalizacji dotyczący Diagnostyki funkcjonalnej, 

który poprowadził mgr Paweł Czerwiński. Tym samym kończymy spotkania  

w ramach Ośrodka Specjalizacyjnego na ten rok. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom, jak i prowadzącym za swój udział. Nie zwalniamy tempa i przed 

nami równie ciekawy program spotkań w przyszłym roku. Ośrodek w Piaskach 

został doposażony w nowe sprzęty do ćwiczeń na świeżym powietrzu  - 

dwustanowiskowa ławka z ruchomymi platformami służąca do ćwiczeń 

stawów skokowych oraz koła TAI CHI służące do wzmacniania i koordynacji 

pracy ramion. Oba sprzęty przystosowane są do korzystania na wózkach 

inwalidzkich. Dodatkowo zakupiliśmy tablicę manipulacyjną, która pomagać 

będzie naszym pacjentom w ćwiczeniu sprawności i koordynacji wzrokowo-

ruchowej. Tablica wykorzystywana będzie przez Dział terapii zajęciowej  

w ramach ćwiczeń doskonalących sprawność funkcjonalną dłoni.  

/K. Marciniak/ 

Piaski /listopad 2022/ W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie 

szkoleniowe przy udziale Druha OSP Jeżewo Pana Daniela Mazura dotyczące 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszej jednostce. Wśród 

pracowników Działu fizjoterapii przypomniana została droga ewakuacyjna  

w obiekcie oraz miejsca, w których znajdują się gaśnice i hydranty. 

Zaprezentowano także sposób użycia gaśnic i hydrantów będących na 

wyposażeniu naszej jednostki. Realizowany w Piaskach cykl spotkań ma na 

celu zwiększenie świadomości personelu i przygotowanie ich  

do podejmowania właściwych kroków, w przypadku wystąpienia pożaru.  

/K. Marciniak/ 

Kraków /20.11.2022/ W Sanktuarium Diecezjalnym Św. Jana Bożego 

w Krakowie uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną zakończyły się obchody 



jubileuszu 100-lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów. Mszy 

świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec Gracjan Kubica z Sanktuarium 

oo. bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. W bonifraterskim kościele wierni, 

przybyli bracia bonifratrzy, na czele z O. Prowincjałem Franciszkiem Salezym 

Chmielem i zgromadzeni goście mogli wysłuchać jubileuszowego koncertu. 

Zespół Cracow Singers pod kierownictwem Karola Kusza zabrał nas w świat 

muzyki z czasów Świętego Jana Bożego. Wysłuchaliśmy pieśni kompozytorów 

hiszpańskich z okresu renesansu, m.in. Francisco Guerrero, Cristobala de 

Morales czy Tomasa Luisa de Victoria. Z kolei połączone chóry Cracow 

Singers i Ars Cameralis pod batutą Martyny Dymuły wykonały Missa brevis 

Sancti Ioannis de Deo, Josepha Haydna, utwór skomponowany specjalnie dla 

bonifratrów w Eisenstadt w połowie lat 70-tych XVIII w. gdzie kompozytor 

bywał służąc na dworze węgierskiej rodziny arystokratycznej Esterhazych. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z uroczystości, która znajduje się na 

www.bonifratrzy.pl w aktualnościach. 

Zembrzyce /21-23.11.2022/ W ośrodku Totus Tuus odbyło się 3-dniowe 

spotkanie braci przeorów, bracia asystentów ds. zarządzania 

charyzmatycznego i współpracowników zarządzających dziełami 

apostolskimi naszej prowincji. W pierwszym dniu spotkania bracia przełożeni 

zdali m. in. relacje z działalności apostolskiej poszczególnych konwentów. 

Była to również okazja do wspólnych rozmów o bieżących problemach  

i wyzwaniach. Spotkaniu przewodniczył O. Prowincjał Franciszek Salezy 

Chmiel. Drugi i trzeci dzień bracia spędzili wspólnie z udziałem kadry 

zarządzającej z poszczególnych dzieł bonifraterskich m.in. Bonifraterskiego 

Centrum Medycznego, jednostek pomocy społecznej, Boni Fratres 

Pharmaceutical, kierowników aptek bonifraterskich oraz Fundacji 

Bonifraterskiej. Podobnie jak bracia przełożeni również współpracownicy 

świeccy przedstawili obszary swojej pracy i działalności. Wszyscy uczestnic 

w przesłaniu i myśli papieża Franciszka. Nietuzinkowy wykład poprowadził  

ks. dr Krzysztof Porosło. Trzydniowe spotkanie było na pewno okazją do 

poznania szerokiej działalności bonifraterskiej naszej prowincji, ale także 

możliwością budowania wspólnych relacji w szeroko rozumianej Rodzinie św. 

Jana Bożego.  

 

Kraków /24.11.2022/ Pan Adam Małysz - prezes Polskiego Związku 

Narciarskiego i Pani Dorota Puka - dyrektor szpitala św. Jana Grandego w 

Krakowie podpisali umowę partnerską regulującą współpracę obejmującą 

leczenie w naszym szpitalu sportowców PZN wszystkich dyscyplin narciarskich. 

Wydarzenie to zostało połączone z poświęceniem i otwarciem Oddziału 

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Szpitala. Zapraszamy do relacji na www. 

Bonifratrzy.pl w zakładce aktualności. 

 

Warszawa /25.11.2022/ Trwa organizowana przez Prowincję Polską Zakonu 

Bonifratrów przy współpracy Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa 

Lekarskiego oraz Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. 

http://www.bonifratrzy.pl/


Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022 „FITOTERAPIA U OSÓB 

STARSZYCH”. Relacja w następnym itp. 

 

Co przed nami 

 

Rzym /28.11.2022/ W kurii generalnej spotkanie formatorów prowincji regionu 

Europy z magistrem Nowicjatu Europejskiego w Brescii. Tematem spotkanie 

będzie program formacji początkowej. Naszą prowincję reprezentować 

będzie br. Łukasz Dmowski. 

 

Rzym /30.11.2022/ W kurii generalnej spotkanie Prowincjałów i Dyrektorów 

Generalnych prowincji europejskich Zakonu Bonifratrów. 

 

Zakopane /4-9.11.2022/ III tura rekolekcji braci 

 

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 

(KRS 0000134759) 


