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„«Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie 

wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy» (Pierwszy List św. Pawła do 

Tesaloniczan 5, 1-2). Tymi słowami apostoł Paweł zapraszał gminę w Tesalonikach, by 

w oczekiwaniu na spotkanie z Panem trwała niezłomna, ze stopami i sercem mocno 

osadzonymi na ziemi, zdolna do uważnego spojrzenia na rzeczywistość i wydarzenia 

historii. Dlatego, nawet jeśli zdarzenia naszego życia wydają się tak tragiczne,  

i czujemy się wepchnięci w ciemny i niełatwy tunel niesprawiedliwości i cierpienia, 

jesteśmy wezwani do zachowania serc otwartych na nadzieję, ufni w Bogu, który 

uobecnia się, towarzyszy nam z czułością, podtrzymuje nas w naszym znużeniu, a 

przede wszystkim wyznacza kierunek naszej drogi. Dlatego św. Paweł nieustannie 

napomina wspólnotę, by czuwała, szukając dobra, sprawiedliwości i prawdy: «Nie 

śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi» (5, 6). Jest to zaproszenie do 

zachowania czujności, by nie zamykać się w lęku, cierpieniu czy rezygnacji, nie 

ulegać rozproszeniu, nie zniechęcać się, ale być jak strażnicy zdolni do czuwania  

i uchwycenia pierwszego światła jutrzenki, zwłaszcza w godzinach 

najmroczniejszych.” 

Z orędzia Papieża Franciszka na 56 Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2023 

 

Prowincja Polska /grudzień 2022/ Do bonifraterskich konwentów i dzieł 

apostolskich dotarł ostatni w tym roku numer kwartalnika „Bonifratrzy w służbie 

chorym”. Stali czytelnicy z łatwością zorientują się, że zmieniła się szata 

graficzna i forma czasopisma. Wszystko to w związku ze zmianami w zespole 

redakcyjnym – współpracę z nami zakończyła Pani Aleksandra Orman. To 

dzięki Jej pracy i zaangażowaniu mogliśmy śledzić życie naszej prowincji  

w ostatniej dekadzie. Serdecznie dziękujemy za Jej wieloletni wkład w rozwój 

kwartalnika i życzymy nowemu zespołowi redakcyjnemu wielu czytelników.  

Warszawa /14.12.2022/ W Kaplicy Domu Seniora odbył się koncert  

w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej, zorganizowany przy udziale 

Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Wykonawcy Liza Wesołowska -sopran, Krzysztof 

Ciupiński -Świątek- tenor śpiewali przy akompaniamencie Adama 

Sychowskiego- fortepian i słowach o muzyce Bogusławy Szostak- Klubińskiej. 

Spotkanie przedświąteczne z Kolędami wszystkim Pensjonariuszom  

i zaproszonym Gościom bardzo podobało się. Większość naszych 

Pensjonariuszy za czasów zdrowia i lepszej kondycji fizycznej uczestniczyła w 

koncertach organizowanych w Filharmonii Narodowej. Dla nas wszystkich 

spotkanie przywołało wspomnienia, poruszyło serca i tęsknotę za pięknym 

światem wzruszeń i uniesień. Po Koncercie był czas na wspomnienia przy 

kawie i ciasteczku. Do spotkania dołączyli Wolontariusze, którzy rozśpiewali 

naszych Domowników. /A. Kościesza/ 

Piaski/15.12.2022/ W szpitalu odbyło się spotkanie opłatkowe dla 

pracowników oraz Braci z Konwentu w Piaskach. Uroczystość poprowadził  



ks. Jacek Niesyto z Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej. Na 

zaproszenie przybyli Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi  

ks. Rafał Jarmuż, Proboszcz Parafii pw. św. Marcina Bpa ks. Jarosław Gabler 

oraz siostra Angelika Przełożona Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebniczek 

w Piaskach. W spotkaniu uczestniczył również Pan Paweł Stopczyński 

reprezentując Zarząd Spółki. Dziękujemy serdecznie Szanownym Gościom za 

przybycie i celebrowanie z nami tego szczególnego czasu. /K. Marciniak/ 

Iwonicz /23.12.2023/ Podróżując do ośrodka bonifraterskiego do Drohobycza 

na Ukrainie Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel zatrzymał się 

w iwonickim konwencie gdzie spotkał się ze społecznością ośrodka. Czas 

przed świętami jest dla wszystkim zawsze wypełniony pracą i intensywnymi 

przygotowaniami, tym bardziej, krótkie, ale bardzo przyjemne i serdeczne 

spotkanie przedwigilijne dostarczyło nam wiele radości. Dziękujemy Ojcu 

Prowincjałowi, że znalazł dla nas czas oraz za piękne życzenia świąteczne. 

I chociaż wigilia w naszym ośrodku jutro, to już dziś porwała nas świąteczna 

atmosfera wzajemnej życzliwości,  życzeniom i uściskom nie było końca.  

/A. Rysz/ 

Drohobycz /24.12.2022/ Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy wigilijny wieczór  

i Święta Bożego Narodzenia spędził ze wspólnotą braci w Drohobyczu. Do 

szerszej relacji zapraszamy na stronę www. bonifratrzy.pl 

Drohobycz /28.12.2022/ Jeszcze przed końcem 2022 roku brat Paweł Kulka 

przeor warszawskiego konwentu udał się z trzydniową misją humanitarną 

do Drohobycza na Ukrainie. Zabrał ze sobą transport przygotowanych rzeczy 

m. in. generatory prądu, piecyki elektryczne czy powerbanki.  Nasi 

współbracia z Drohobycza w najbliższym czasie rozprowadzą przywiezione 

produkty najbardziej potrzebującym. /br. Tymoteusz/ 
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