
    itp.47 / 02.12.2022 
              Informator Tygodniowy Prowincji 

 

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

  
 

 

„Świat potrzebuje wolontariuszy i organizacji pragnących zaangażować się na rzecz 

dobra wspólnego. Tak, to słowo, które dziś wielu chce wymazać: «zaangażowanie». 

A świat potrzebuje wolontariuszy angażujących się w działania na rzecz dobra 

wspólnego. Bycie solidarnym wolontariuszem to wybór, który czyni nas wolnymi; czyni 

nas otwartymi na potrzeby innych, na żądania sprawiedliwości, na obronę ubogich, 

na troskę o stworzenie. Jest to bycie rzemieślnikami miłosierdzia: naszymi rękami, 

naszymi oczami, naszym uważnym uchem, naszą bliskością. A być wolontariuszem to 

pracować z ludźmi, którym się służy. Nie tylko dla ludzi, ale z ludźmi. Pracować z 

ludźmi. Posługa organizacji wolontariackich jest o wiele bardziej efektywna, gdy 

działają one razem, a także z władzami państwowymi. Pracując w sposób 

skoordynowany, niezależnie od tego, jak mało mają zasobów, robią co w ich mocy i 

urzeczywistniają cud pomnażania nadziei. Tak bardzo potrzebujemy pomnażania 

nadziei! Módlmy się, aby organizacje wolontariackie i służące ludzkiej promocji 

znalazły osoby gotowe zaangażować się na rzecz dobra wspólnego i szukania 

nowych sposobów współpracy na poziomie międzynarodowym.“ 

Papież Franciszek  

 

 

Piaski /22.11.2022/ W szpitalu w Piaskach odbyła się prezentacja sprzętu 

Innowalk Pro Large przy udziale naszych pacjentów oraz pracowników działu 

fizjoterapii. Dzięki uprzejmości firmy EO-FUNKTION POLSKA s.c. sprzęt 

pozostawiono u nas do testów. Jego głównym zadaniem jest utrzymać 

pozycję pionową pacjenta, daje on także możliwość ćwiczenia ruchu 

kroczenia oraz pełnego obciążenia stawów. Więcej informacji o sprzęcie na 

stronie https://www.eo-funktion.pl/produkty.html 

Warszawa /25.11.2022/ W Centrum Caritas Okopowa w Warszawie odbyła się 

druga edycja Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa, która organizowana 

jest przez Prowincję Polską Bonifratrów. Współorganizatorami byli: Oddział 

Warszawski Bonifraterskiego Centrum Medycznego oraz Sekcja Fitoterapii 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tegoroczna konferencja była 

poświęcona fitoterapii osób starszych. Ponad stu naukowców, lekarzy i 

farmaceutów z całej Polski – grono najlepszych specjalistów z poszczególnych 

dziedzin medycznych rozmawiało o realnych możliwościach wykorzystania 

zalet fitoterapii w leczeniu seniorów. Do szerszej relacji z tego wydarzenia 

zapraszamy na stronę www.bonifratrzy.pl w zakładce aktualności. 

Rzym /28.11.2022/ W kurii generalnej odbyło się spotkanie braci 

odpowiedzialnych za formację początkową w prowincjach regionu Europy. 

Prowincję Polską reprezentował br. Łukasz odpowiedzialny za sprawy formacji 

braci w naszej prowincji. Spotkanie to zostało zwołane w celu dokonania 

refleksji, wymiany opinii i rozeznania w kwestiach dotyczących formacji 

początkowej w zakonnie w Europie. Wspólna refleksja pomoże formatorom 

działać z większą siłą w obszarze formacji. Uczestnicy spotkania za sprawę 
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fundamentalną uważają, aby na początku towarzyszenia kandydatom 

rozeznać ich motywacje religijne, podążać bez pośpiechu drogą 

towarzyszenia i zachować dobrą koordynację między różnymi jej etapami, 

aby zapewnić ciągłość procesu formacyjnego. 

Warszawa /28.11.2022/ Kolejny bonifraterski transport z pomocą humanitarną 

wyruszył z konwentu w Warszawie na Ukrainę. Brat Paweł przy wsparciu 

ukraińskich wolontariuszy - Igora i Wołodii do dwóch busów załadowali 

najbardziej potrzebne obecnie na Ukrainie towary m. in: generatory 

prądotwórcze, żywność z długim terminem przydatności (kasza, ryż, makaron, 

soczki dla dzieci), odzież termiczna, chemia gospodarcza, środki higieny 

osobistej oraz leki OTC na przeziębienie i uspokojenie. Wartość pomocy 

przekazanej tym razem pomocy humanitarnej przekroczyła 90 000 zł. Wszystko 

to udało się zakupić dzięki zbiórkom funduszy od darczyńców z Hiszpanii, 

Włoch, Francji i Portugalii przez działający przy Kurii Generalnej Bonifratrów w 

Rzymie Komitet Ukraine Emergency Team. Tydzień wcześniej, 21 listopada 

2022 r., do Dniepru – miasta w środkowej Ukrainie, dotarła również wyjątkowa, 

jednorazowa dostawa. Na prośbę naszej współpracowniczki z konwentu w 

Łodzi, Pani Luby, której siostrzeniec służy obecnie w wojsku, żołnierze z jego 

pododdziału otrzymali zimową odzież ochronną: kurtki, buty i odzież 

termiczną. 

Katowice /29.11.2022/ Niedawno zakończyła się w Katowicach kwesta na 

cmentarzach. Z zebranych datków planowano zakupić podnośnik dla 

chorych, i coś więcej. Dnia 29 listopada br. na Oddziale Medycyny 

Paliatywnej w Katowicach, nastąpiło uroczyste przekazanie specjalistycznego 

podnośnika i pościeli a do Hospicjum Domowego, 9 inhalatorów. Przekazania 

dokonał Marcin Wyrostek, wirtuoz gry na akordeonie, wspomagający od 

początku całą akcję. Podczas spotkania ten znany muzyk, podziękował 

personelowi za ich troskę o chorego człowieka i mówił o potrzebie wrażliwości 

w naszych relacjach i spotkaniach z ludźmi, zwłaszcza chorymi. Na 

uroczystości oprócz personelu medycznego, pani dyrektor szpitala i przeora 

były obecne panie Barbara Bucka i Magdalena Kubicka - odpowiedzialne za 

opiekę hospicyjną i senioralną w spółce BCM. /br. Sadok/ 

Rzym /30.11.2022/ W siedzibie kurii generalnej pod przewodnictwem  

1. radnego generalnego br. Joachima Erra Mas odbyło się spotkanie 

prowincjałów i dyrektorów generalnych z prowincji europejskich zakonu 

bonifratrów. Prowincjał Br. Franciszek Salezy i dyrektor generalny P. Michał 

Lehmann wspólnie z pozostałymi uczestnikami omówili bieżące sprawy 

prowincji i podjęli tematy przyszłości zakonu w Europie. W najbliższym czasie 

powołany będzie Komitet Zarządów Prowincji, który opracuje strategię 

na najbliższe lata. Będzie ona obejmowała działania z zakresu koordynacji 

z biurem zakonu bonifratrów w Unii Europejskiej, opieki paliatywnej, onkologii 

pediatrycznej i nowych struktur w prowincjach. Przełożony Generalny br. Jesús 

Etayo, który wziął udział w części posiedzenia i br. Joachim, zachęcali 



do dynamicznych zmian i odważnych decyzji wspólnie z naszymi 

współpracownikami. 

Watykan /1.12.2022/ Korzystając z okazji wizyty w Rzymie bracia Eligiusz, 

Bernard i Jacek ze wspólnoty watykańskiej spotkali się z Prowincjałem, aby 

omówić sprawy braci, posługi i uczcić Solenizanta, brata Eligiusza. Do 

celebrowania imienin dołączyli pozostali bracia ze wspólnoty watykańskiej. 

 

Co przed nami: 

 

Zakopane /4-9.11.2022/ III tura rekolekcji braci. 

 

Kościół katolicki /8.12.2022/ Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

 

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 
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