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„Kiedy trwamy potulnie w rękach Boga, On nas kształtuje i czyni nas ludźmi 

pojednanymi, którzy umieją się otworzyć i prowadzić dialog, przyjąć i przebaczyć, 

wlać rzeki pokoju na jałowe stepy przemocy. I dlatego, gdy z impetem wieją wiatry 

konfliktów i podziałów, ci ludzie nie dadzą się złamać, bowiem są napełnieni Bożą 

miłością. Bądźcie tacy także i wy: gotowi uczyć się od Boga miłosierdzia, nigdy nie 

złamani przez wiatry podziałów.“ 

Papież Franciszek podczas spotkania z osobami konsekrowanymi w Kinszasie 

 
 

 

Warszawa /30.01.2023/ O godzinie 16.30, w kaplicy pw. św. Ryszarda 

Pampuriego, odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu chóru Castitudo. Jego 

założycielem i dyrygentem jest Andrzej Molenda – muzyk, trębacz i chórmistrz 

z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. W piękny i przejmujący sposób, 

artyści zaprezentowali naszym mieszkańcom kolędy, bardzo znane i te mniej 

popularne. Kameralna atmosfera miejsca i znakomity ich aranż, przyczynił się 

do tego, że nasi Seniorzy chętnie włączyli się we wspólny śpiew - tych 

przejmujących i bogatych w treść dotyczącą narodzin Chrystusa – utworów. 

Uczta dla ucha i zarazem duchowa, skłaniała słuchaczy do spontanicznej  

i płynącej prosto z serca modlitwy. Dlatego być może, doświadczając takich 

chwil, św. Augustyn kiedyś napisał: „Ten kto śpiewa, dwa razy się modli”. Po 

skończonym spektaklu muzycznym, niejeden uczestnik tego wydarzenia 

wychodził z kaplicy z radością i pokojem w duszy, myśląc o dobrze przeżytym 

czasie spotkania z Bogiem. /Ks. Robert – kapelan/ 

 

Konary /01.02.2023/ Działania Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w 

poszukiwaniu środków na remont dachu nabierają rozpędu! Już w niedzielę, 5 

lutego widzowie TVP1 będą mogli obejrzeć reportaż o Naszej Fundacji. 

Reporterka programu "Między Ziemią a Niebem" odwiedziła Konary by 

poznać nasz ośrodek i naszą największą, obecnie, potrzebę jaką jest 

gruntowny remont dachu (jego metraż wynosi ok 3 tys. m2). Początek emisji 

programu o godz. 11.55. Zapraszamy! Nie zatrzymujemy się w naszych 

remontach i zmianach: oddaliśmy do użytku świeżo wyremontowaną salę 

rehabilitacyjną wraz z nowym sprzętem. Dzięki temu podopieczni BFD będą 

mogli w komfortowych warunkach korzystać z zajęć ruchowych. W trakcie 

wielkich zmian jest także Zakład Aktywności Zawodowych, o tych 

rewolucyjnych zmianach poinformujemy wkrótce! Akcja 

#odkrecamypomagamy przyniosła już pierwsze wymierne efekty! Dzięki 

wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania plastikowych nakrętek 

sprzedaliśmy pierwszą partię naszych zbiorów w kwocie: 624 zł! Do kupna 

konia do hipoterapii brakuje nam jeszcze: 9 376 zł. Chcesz nam pomóc? 

Zbieraj razem z nami! Prócz takich przyziemnych, acz miłych wydarzeń, było 

także coś dla ducha! II Konkurs Kolęd Mieszkańców i Uczestników Dzieł BFD 

okazał się wielkim sukcesem i muzyczną ucztą. Gratulujemy zwycięzcom, 



uczestnikom oraz organizatorom. Wasza praca przysporzyła nam mnóstwo 

przyjemności. Nie możemy się doczekać kolejnego koncertu już za rok!  

/M. Ochońska/ 

 

Warszawa /02.02.2023/ W Kościele katolickim: 02 lutego - przypada święto 

Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym 

dniu, błogosławione są świece przyniesione przez wiernych. Od 1997 roku, 

zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II, obchodzony jest też Światowy 

Dzień Życia Konsekrowanego. W Polsce jest ponad 31,1 tys. osób 

konsekrowanych. Dlatego dzisiaj cała nasza wspólnota bonifraterska 

zgromadziła się licznie w kaplicy, o godzinie 14.30, aby we wspólnej Mszy Św. 

polecać Bogu braci bonifratrów: Franciszka, Teodora, Eugeniusza, Bruno, 

Huberta, Wincentego, Braulio, Pawła, Mateusza i Tymoteusza, a także 

pracujące u nas siostry: Urszulę i Danielę. Mszy Św. przewodniczył i wygłosił 

homilię o. Bruno. Podkreślił w niej, że osoby konsekrowane - na wzór życia 

Jezusa Chrystusa, który złożył siebie Bogu Ojcu w ofierze - towarzyszą 

Kościołowi w posłudze miłosierdzia i zatroskania, ale także przyjmują 

obecność milczącą, przepełnioną modlitwą w Jego intencjach i świata. 

Zaznaczył też, że osoby te pracują pośród ludzi ubogich, chorych  

i cierpiących zarówno fizycznie, jak i duchowo. Na drogach przemijającego 

życia jako pielgrzymki do domu Ojca - ich źródłem powołania i mocy, 

świadectwa oraz misji w świecie jest codzienna Eucharystia. Potem nastąpił 

szczególny moment – bracia bonifratrzy podeszli do ołtarza, trzymając w 

rękach zapalone gromnice, wspólnie odnowili profesję zakonną. Na 

zakończenie Eucharystii, pani Anna Kościesza – kierownik zespołu opiekuńczo-

terapeutycznego, w imieniu zarządu i mieszkańców DGR-u, złożyła z okazji 

Światowego Dnia życia Konsekrowanego, naszym braciom bonifratrom oraz 

siostrom, serdeczne życzenia i podziękowała za ich trud powołania  

i obecność między nami. To tylko niewielki znak i zapis w ludzkich sercach 

pragnienia i docenienia tego, jak ważne dla świata są osoby konsekrowane – 

a w naszej sytuacji życiowej – szczególnie bracia bonifratrzy i siostry: Urszula i 

Daniela. /Ks. Robert – kapelan/ 
 

 

Co przed nami: 
 

 

/11.02.2023/ Światowy Dzień Chorego.  

 

Zakopane /24-26.02.2023/ Spotkanie przeorów. 

 
 

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, 

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. 

 

 


