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„Aby świadczyć o Jezusie nie musimy czekać, aż będziemy doskonali i przejdziemy 

długą drogę za Jezusem. Nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tam, gdzie 

żyjemy. I nie zaczyna się od próby przekonania innych, ale od codziennego 

świadczenia o pięknie Miłości, która na nas spojrzała i nas podniosła, i właśnie to 

piękno, komunikowanie tego piękna przekona ludzi, nie przez komunikowanie nas, 

ale samego Pana. Jesteśmy tymi, którzy głoszą Pana, nie głosimy siebie, ani nie 

prowadzimy agitacji politycznej, nie promujemy ideologii, nie: ogłaszamy Jezusa. 

Powinniśmy stawiać Jezusa w kontakcie z ludźmi, bez przekonywania ich, 

pozostawmy Panu, aby ich przekonywał. To pociągające świadectwo, to radosne 

świadectwo jest celem, do którego prowadzi nas Jezus swoim miłującym spojrzeniem 

i ruchem wyjścia, jaki Jego Duch wzbudza w naszych sercach. Możemy pomyśleć, 

czy nasze spojrzenie podobne jest do spojrzenia Jezusa, aby przyciągnąć ludzi, aby 

zbliżyć ich do Kościoła.“ 

Papież Franciszek na rozpoczęcie nowego cyklu katechez  

odnośnie pasji ewangelizacyjnej 

 

 

Warszawa - Drohobycz /04.01.2023/ Po raz kolejny, bracia z warszawskiego 

konwentu udali się z pomocą humanitarną do współbraci posługujących w 

Drohobyczu na Ukrainie. Dzięki szerokiemu wsparciu płynącemu  

z europejskich konwentów naszego Zakonu Szpitalnego i działającemu przy 

Kurii Generalnej zespołowi Ukraine Emergency Team – do niesienia pomocy 

poszkodowanym w wyniku działań wojennych, bracia mogli zawieźć kolejny 

transport z najpotrzebniejszymi produktami: zestawy akumulatorowe  

z inwerterami, paliwo do piecyków naftowych, leki OTC na przeziębienie  

i artykuły spożywcze o długiej przydatności. Tym razem w podróży bratu 

Pawłowi – przeorowi warszawskiego konwentu towarzyszył br. Tymoteusz, do 

niedawna członek zespołu formatorów w nowicjacie europejskim w Brescii,  

a ostatnio przeniesiony do konwentu w Warszawie. Była to też dobra okazja 

do wspólnej modlitwy i braterskiego spotkania z braćmi posługującymi  

w Drohobyczu. Polska Prowincja Zakonu Bonifratrów już od samego początku 

wybuchu konfliktu aktywnie włączyła się w pomoc ludności ukraińskiej, 

zarówno lokalnie w Drohobyczu gdzie od 25 lat mamy wspólnotę braci, jak  

i w polskich konwentach oraz dziełach apostolskich przyjmując w nich 

naszych gości z Ukrainy. W bonifraterskich konwentach gościmy Ukraińców, 

którzy musieli opuścić swoje domy i przybyli do Polski. Niejednokrotnie 

udzielaliśmy także pomocy medycznej, zwłaszcza w przypadkach gdy nikt 

inny nie chciał się już takiego leczenia podjąć. O tych i innych działaniach 

bonifraterskich opowiadał 10 stycznia 2023 r. przed kamerą Prowincjał 

Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów, br. Franciszek Salezy Chmiel OH oraz 

proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Drohobyczu, ks. Mirosław 

Lech. Tego dnia bowiem gościliśmy w naszym kościele przy ul. Bonifraterskiej  

w Warszawie ekipę telewizyjną z TVP3, która realizuje program poświęcony 

bonifraterskiej pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych 

Ukraińcom. Reportaż będzie można wkrótce obejrzeć w TVP 3 Warszawa,  



w cyklu Dobre historie, 21 stycznia 2023 r. o godz. 15.20. Zachęcamy do 

obejrzenia, jak również śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej 

www.bonifratrzy.pl, gdzie publikujemy wszystkie akcje pomocowe Zakonu na 

rzecz Ukrainy. 

Wielkie Bóg zapłać za wszelkie wsparcie: modlitewne, duchowe, materialne  

i finansowe. 

 

Prowincja/6.01.2023/ W uroczystość Objawienia Pańskiego rozpoczęły się 

wizyty duszpasterskie, tradycyjnie zwane kolędą w konwentach i dziełach 

apostolskich naszej prowincji. Są one okazją do wspólnej modlitwy  

i wspólnego śpiewu kolęd braci, pensjonariuszy, podopiecznych, chorych  

i współpracowników naszych dzieł. 

 

Łódź /8.01.2023/ Po przerwie covidowej nasza Bonifraterska Rodzina 

Różańcowa spotkała się w konwencie łódzkim, aby wspólnie modlić się, 

adorować Pana Jezusa i złożyć sobie wzajemne życzenia na nowy rok.  

W imieniu Zakonu Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy towarzyszył zebranym  

i łamiąc się opłatkiem podziękował 400 osobom, które codziennie 

odmawiają dziesiątkę różańca i życzył Bożej opieki w święto Chrztu Pańskiego 

powierzając opiekuna BBR - br. Mateusza i wszystkich członków BRR Matce 

Bożej Bonifraterskiej w Jej Sanktuarium. 

 

DGR Warszawa /9.01.2023/ Tego dnia odbyło się uroczyste poświecenie 

wyremontowanych pomieszczeń I i III piętra Domu Geriatryczno-

Rehabilitacyjnego przy ul. Sapieżyńskiej. Symbolicznego przecięcia wstęgi 

dokonali: Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel, Przeor konwentu  

br. Paweł Kulka, członek zarządu BCM pan Paweł Stopczyński, dyrektor DGR 

pani Agnieszka Furdal, kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego pani 

Anna Kościesza oraz pan Czesław Biczyk jako przedstawiciel mieszkańców 

DGR.  

 

Wrocław /10.01.2023/ Brat Witalij - nowicjusz Polskiej Prowincji Bonifratrów, 

który od 26.04.2021 przebywał w Domu Nowicjatu Europejskiego w Brescii 

rozpoczął dwumiesięczny staż apostolski w Polsce. Brat Witalij pochodzi z 

Połtawy na Ukrainie i nasze placówki m.in. w Łodzi i Marysinie poznawał już 

jako postulant, bardzo aktywnie pomagając podczas pandemii covid 19. 

Obecnie Witali będzie pracował m.in. w hospicjum św. Jana Bożego we 

Wrocławiu. Otoczmy naszego Brata modlitwą, by podczas najbliższych 

miesięcy mógł jak najlepiej przygotować się do pierwszych ślubów zakonnych 

– połączonych obecnie także z obłóczynami. Módlmy się także za cały 

zespół formacyjny na czele z pochodzącym z Hiszpanii bratem Luisem Marzo  

i za wspólnotę nowicjatu, w której skład wchodzi poza Witalijem jeszcze 5 

braci (z Prowincji Rzymskiej, Portugalskiej, Francuskiej oraz ze Słowackiej  

i Węgierskiej Delegatury Prowincji Austriackiej). 

 

Warszawa /11.01.2023/ W bonifraterskim kościele rektorskim pw. św. Jana 

Bożego i Andrzeja Apostoła przy ul. Bonifraterskiej zakończono wymianę 

http://www.bonifratrzy.pl/


systemu nagłaśniającego – mikrofonów i głośników. Dokonane zmiany 

poprawią akustykę i jakość oprawy słowno-muzycznej liturii i nabożeństw  

w naszej świątyni. 

 

Co przed nami: 

 

Kraków /20.01.2023/ O godz. 19.00 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska Polskiego w Nowohuckim Centrum Kultury 

organizowany przez Fundację Bonifraterską w ramach promocji polskiej 

kultury.  

 

Zakon Bonifratrów /20.01.2023/ Nawrócenie Św. Jana Bożego 

 

Kraków /22.01.2023/ Koncert Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach odbędzie się w sanktuarium braci bonifratrów  

o godz. 17.00. 

 

Warszawa /24.01.2023/ Posiedzenie Zarządu Prowincji.  

 

 

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 
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