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Dziś Maryja, zadziwiona łaską, która uczyniła Ją piękną od pierwszej chwili życia, 

prowadzi nas do zachwytu nad naszym pięknem. Możemy to pojąć poprzez obraz: 

białą szatę Chrztu; przypomina nam ona, że pod skorupą zła, którym splamiliśmy się 

przez lata, jest w nas większe dobro niż wszelkie zło, które nam się przydarzyło.”  

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański 4.12.2022 

 

 

Hopsitality Europe /01.12.2022/ Odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej 

ds. inkluzji. Dyskutowano na temat organizacji Kongresu Inkluzji Społecznej, 

który odbędzie się w przyszłym roku w Wiedniu. Już dzisiaj zapraszamy 

Państwa na stronę internetową, która powstała na tę okoliczność: 

https://www.congress-inclusion.eu/pl /N. Gębka/ 

 

Wspomnienie św. Mikołaja /06.12.2022/ Tego dnia w konwentach i dziełach 

apostolskich naszej prowincji św. Mikołaj nie zapomniał o podopiecznych, 

pensjonariuszach, pacjentach, braciach i współpracownikach.  

A w Warszawie było tak… „W dniu 06 grudnia 2022 r. w Mikołajki przybył do 

nas Święty Mikołaj wraz z pomocnymi Reniferami. Mikołaj odwiedził wszystkich 

Pensjonariuszy, Pracowników DGR, apteki, administracji, kuchni, pralni, 

jadłodajni a także nasze osoby bezdomne. Nie zapomniał o Pacjentach 

Przychodni i Klientach naszej Apteki. Zawitał z prezentami do gabinetu 

stomatologicznego i pokazał, że fotel stomatologiczny nie jest taki straszny. Po 

drodze do naszej Przychodni Rehabilitacyjnej i Kurii Prowincjalnej Zakonu 

Bonifratrów spotykał przechodniów i kierowców, którzy entuzjastycznie witali 

się z Mikołajem i jego pomocnikami. W Przychodni Mikołaj rozmawiał  

z Pacjentami i Rehabilitantami, rozdawał cukierki i pozował do zdjęć. Miłą 

niespodziankę Mikołaj sprawił Pracownikom Kurii. W drodze powrotnej Mikołaj 

spotkał grupę dzieci z nauczycielem. Młodzież idąca na basen została 

zasilona w cukierki. Był to dzień pełen radości i uśmiechów. Wszystkie 

spotkane osoby chciały ciągnąć Mikołaja za brodę i przytulać się. Były 

wyznania miłości do Mikołaja, łzy wzruszenia i uśmiechy od ucha do ucha.” 

/A. Kościesza/ 

Konary /07.12.2022/ "Nie ma obowiązku większego nad obowiązek 

wdzięczności." Te słowa św. Ambrożego wypowiedziane zostały podczas Mszy 

Św. w intencji emerytów, byłych pracowników związanych z Konarami. Po 

Mszy, podczas obiadu mieliśmy okazję wysłuchać wspomnień tych, którzy 

budowali nasze ośrodki i opiekowali się naszymi podopiecznymi. To spotkanie 

pokazało jak ważne dla nas wszystkich jest to miejsce. Pomysłodawcą 

spotkania był O. Ludwik Sokół. /E. Solecka-Florek/ 

Zakopane /09.12.2022/ Zakończyła się III tura rekolekcji braci, która zamyka 

cykl tegorocznych ćwiczeń duchowych dla braci naszej prowincji.  

https://www.congress-inclusion.eu/pl


Rekolekcje dla wszystkich grup prowadził o. Artur Rychta - karmelita bosy, 

który na co dzień posługuje duszpastersko w Berdyczowie w Ukrainie. W tym 

roku, korzystając z gościnności Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które 

udostępniły braciom kaplicę, salę konferencyjną, refektarz oraz dla części 

uczestników zakwaterowanie, bracia rozważali aspekty formacji zakonnej 

według duchowości św. Jana od Krzyża.  

Co przed nami: 

 

Kraków /15.12.2022/ Posiedzenie zarządu prowincji. 
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