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„Jeśli jesteśmy z Jezusem, odkrywamy, że Jego pasterskie serce zawsze bije dla tych, 

którzy są zagubieni i dalecy” 

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 

 

 

Kraków /20.01.2023 / W Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie mieliśmy 

okazję wysłuchać świetnego koncertu w wykonaniu Reprezentacyjnego 

Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncert zorganizowała Fundacja 

Bonifraterska wraz z Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Dziękujemy 

wszystkim przybyłym gościom, orkiestrze, dyrygentom, solistom, a w sposób 

szczególny, podziękowania dla Pana Pawła Dychty – Dyrektora 

Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony 

Narodowej, Pana Zbigniewa Grzyba – Dyrektora Nowohuckiego Centrum 

Kultury w Krakowie i Pani Marty Grochot z Nowohuckiego Centrum Kultury 

w Krakowie. Emocje i radość po koncercie jeszcze na długo zostaną w naszej 

pamięci. Dziękujemy za tą niezwykłą promocję polskiej kultury i dziedzictwa 

narodowego. Dziękujemy także za wszystkie datki, które w trakcie koncertu 

były ofiarowane przez publiczność – łącznie zebrano 3 700 zł, które zostaną 

przekazane na wsparcie działalności Fundacji Bonifraterskiej. Zapraszamy do 

obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia na naszej stronie www  

w aktualnościach - https://bonifratrzy.pl/koncert-orkiestry-reprezentacyjnego-

zespolu-artystycznego-wojska-polskiego/ /B. Dziwulski/ 

 
 

Kraków /22.01.2023/ W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w krakowskim 

konwencie Bonifratrów odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji brata 

Franciszka Salezego Chmiela, Prowincjała Zakonu Szpitalnego św. Jana 

Bożego, z okazji imienin. Zgodnie z życzeniem Solenizanta ofiary zebrane 

podczas Mszy św. zostaną przekazane na wsparcie ośrodka dla dzieci 

w Dołhe na Ukrainie! Po Mszy św. odbył się koncert kolęd i pieśni o tematyce 

świątecznej w wykonaniu Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach pod dyrekcją Marty Zielińskiej.  

 
 

Prudnik /23.01.2023/ W konwencie OO. Bonifratrów odbyło się wspólne 

kolędowanie. W niesamowity nastrój świąt i  niezwykłych doznań wprowadzili 

nas uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz ze Scholą Ichtis  

z Prudnika. Cała uroczystość odbyła się w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 

w Prudniku. Po kolędowaniu przy ognisku w zimowej atmosferze, wszyscy 

zebrani mieli okazję upiec kiełbaski, delektować się upieczonym przez 

uczestników ciastem a także wypić gorącą kawę czy herbatę. Dziękujemy 

wszystkim przybyłym gościom za przeżywanie razem z nami tych cudownych 

chwil. /A. Szewczyk/ 
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Warszawa /24.01.2023/ W kurii prowincjalnej odbyło się posiedzenie zarządu 

prowincji.  Oprócz omawianych spraw dot. braci i konwentów oraz 

działalności apostolskiej w części obrad uczestniczył nowicjusz  Vitalii z naszej 

prowincji, który obecnie przebywa w Polsce na stażu apostolskim we 

Wrocławiu. Nowicjusz Vitalii, który pochodzi z Ukrainy, a prawie od dwóch lat 

odbywa nowicjat we włoskiej Brescii podzielił się swoją oceną 

dotychczasowego czasu nowicjatu i doświadczeniami międzynarodowości 

tamtejszej wspólnoty europejskiego nowicjatu. Przy tej okazji przekazał 

również informacje o obecnej sytuacji swoich najbliższych w Ukrainie.  

 
 

Warszawa /24.01.2023/ W liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka 

Salezego – biskupa, w naszej Prowincji obchodziliśmy dzień imienin Ojca 

Prowincjała, Franciszka Salezego Chmiela. Z tej okazji w kaplicy konwentu 

bonifratrów w Warszawie na Mszy św. licznie zgromadzili się bracia, 

współpracownicy oraz podopieczni Domu Geriatryczno – Rehabilitacyjnego. 

Eucharystii, sprawowanej w intencji Prowincjała, przewodniczył o. Hubert 

Matusiewicz, który w homilii odniósł się do słów Ewangelii – więzi duchowej 

z Chrystusem oraz przybliżył znaczenie naszych świętych i błogosławionych 

patronów. Po wspólnej modlitwie i złożeniu życzeń Solenizantowi br. Paweł – 

przeor konwentu warszawskiego wraz ze swoją wspólnotą podjął zebranych 

gości na imieninowym poczęstunku. Spełniając życzenie o. Prowincjała 

zebrana kolekta podczas Mszy św. była formą imieninowego prezentu, 

a przekazane środki pieniężne będą konkretnym wsparciem dzieci ze szkoły 

w Dołhe, na Ukrainie. Ojcu Prowincjałowi życzymy PLURIMOS ANNOS! 

 
 

Hospitality Europe /26.01.2023/ Odbył się kolejny międzynarodowy webinar 

zrzeszający pracowników bonifraterskich z całego świata! Pojawiło się, aż 101 

osób! Dziękujemy za obecność polskim przedstawicielom! Tematem 

spotkania było "Tworzenie i utrzymywanie efektywnych sieci wolontariatu". 

Podczas pierwszego wystąpienia "Uczynić świat lepszym" mogliśmy wysłuchać 

o. Marco Semehen oraz pani Aleksandry Ricci (obydwoje z prowincji 

Rzymskiej) na temat działań podejmowanych przez nich w ramach wsparcia 

uchodźców z Ukrainy. W drugim wystąpieniu "Wolontariat: pasja dla 

szpitalnictwa" dowiedzieliśmy się od br. Moises Martin oraz Garci Polo 

(obydwoje z prowincji hiszpańskiej) o sposobie organizowania wolontariatu po 

połączeniu trzech prowincji hiszpańskich. Najważniejszym przesłaniem wydaje 

się być rozumienie wolontariatu jako zaangażowania na rzecz szpitalnictwa. 

Wielokrotnie zostało zaznaczone, iż solidarność w dziełach jest narzędziem, 

który towarzyszy szpitalnictwu. Także bardzo ważne jest, aby szerzyć 

charyzmat szpitalnictwa poprzez wolontariat. Wydarzenia, które mają miejsce 

na świecie dodatkowo utwierdzają w przekonaniu, że dzielenie się 

doświadczeniem, odpowiednia komunikacja i przekazywanie informacji  

o tym jakie działania podejmuje każda prowincja jest istotne i niezbędne.  

W celu zwiększenia wiedzy o sobie nawzajem zaproponowano współpracę 

polegającą na wymianie wolontariuszy między prowincjami. Dzięki temu 

jeszcze bardziej zacieśni się więź w rodzinie św. Jana Bożego. Serdecznie 



zapraszamy na kolejny webinar, który odbędzie się 23 marca 2023 r.,  

a tematem przewodnim będzie "Samotność". Zachęcamy do wzięcia udziału! 

Tłumaczenie symultaniczne na język polski gwarantowane. /N. Gębka/ 

 

Konary /6.01.2023/ W tym dniu miała miejsce coroczna pielgrzymka 

pracowników i podopiecznych Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej do 

Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnicząc we 

Mszy świętej polecaliśmy opiece Matki Bożej dzieła naszej Fundacji, 

podopiecznych i ich rodziny, a na końcu dokonaliśmy aktu zawierzenia 

opiece Bożej. Z roku na rok wzrasta liczba uczestników pielgrzymki. W tym roku 

było nas aż 80 osób! /E. Solecka-Florek/ 

 
 

Co przed nami: 
 

Warszawa /28.01.2023/ Niedawno w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym 

odbyło się  nagranie do TVP 3 Warszawa, do programu "Dobre historie". Nasi 

Pensjonariusze byli nagrywani podczas zajęć z fizjoterapii grupowej a także 

podczas zajęć z terapii zajęciowej. Seniorzy udzielali wywiadu na temat swojej 

kondycji. Emisja programu o godzinie 15.20 na TVP 3 Warszawa w cyklu Dobre 

Historie. /A. Kościesza/ 

 

Warszawa /30.01.2023/ W imieniu Chóru Castitudo pod dyrekcją Andrzeja 

Molendy oraz własnym, pragniemy serdecznie zaprosić Braci, Pracowników  

i Współpracowników na Koncert kolęd, który odbędzie się w dniu 30 stycznia 

2023 r. o godzinie 16:30 w Kaplicy św. Ryszarda Pampuri na II piętrze. /T. Sas/ 

 

/02.02.2023/ Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego. 

Zapraszamy do lektury listu przełożonego generalnego Zakonu Bonifratrów  

br. Jesúsa Etayo na stronie www.bonifratrzy.pl w zakładce: Aktualności  

i wydarzenia. 

 
 

/11.02.2023/ Światowy Dzień Chorego.  

 
 

Bardzo prosimy o przekazanie 1,5% podatku dochodowego na wsparcie 

działalności Fundacji Bonifraterskiej! 

 

Przed nami czas rozliczeń podatkowych. W tym okresie Fundacja 

Bonifraterska zbiera darowizny w postaci 1,5 % podatku dochodowego na 

organizację pożytku publicznego. Jest to niewątpliwie okazja, aby każdy 

mógł bezinteresownie wesprzeć to bonifraterskie dzieło. To nic nie kosztuje, a 

może przynieść ogromne korzyści. 
 

Na co przekażemy Twoją darowiznę ? 
 

Z przychodów otrzymanych z darowizn Fundacja może pomóc innym dziełom 

apostolskim prowadzonym przez zakon np. szpitalom, hospicjum we 

Wrocławiu, jadłodajniom w Warszawie i Łodzi, a także Domom Pomocy 

Społecznej, gdzie potrzeb jest bardzo dużo. Zakup sprzętu medycznego, 

http://www.bonifratrzy.pl/


sprzętu do rehabilitacji, kocy, prześcieradeł i innych środków trwałych 

niezbędnych do niesienia pomocy to cele, które jako Fundacja chcemy 

zrealizować. Dzielenie się dobrem przynosi korzyść! Zachęcamy do wspólnego 

niesienia pomocy na rzecz bonifraterskich dzieł. Każdy z pracowników jest 

częścią jednej wielkiej rodziny szpitalnej św. Jana Bożego. Żeby to poczuć, 

wspólnie możemy okazać solidarność i wesprzeć Fundację Bonifraterską 

poprzez przekazanie naszego 1,5 % podatku. 

 

 


