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„Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się 

czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej 

troska i współczucie. Gdy podążamy naprzód wspólnie, czymś normalnym jest to, że 

ktoś może poczuć się źle, że będzie musiał się zatrzymać z powodu zmęczenia lub 

jakiegoś zdarzenia po drodze. To właśnie wówczas, w tych chwilach, widać, jak 

idziemy: czy jest to rzeczywiście podążanie razem, czy też idziemy tą samą drogą, 

ale każdy na własną rękę, dbając o swoje interesy i pozwalając, aby inni „dali sobie 

radę”. Dlatego w ten XXXI Światowy Dzień Chorego, w trakcie trwającego procesu 

synodalnego, zapraszam was do refleksji nad tym, że właśnie poprzez doświadczenie 

słabości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, 

który jest bliskością, współczuciem i czułością.”           l 

 

Z Orędzia Papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień Chorego 

 
 

Hospitality Europe /31.01-02.02.2023/  W tych dniach w Salonikach, w Grecji 

odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Erasmus+ 

"REVIVAL". Przedstawiciele 8 europejskich partnerów, w tym Bonifraterska 

Fundacja Dobroczynna reprezentowana przez Natalię Gębkę oraz Justynę 

Lannoy dyskutowali nt. materiałów edukacyjnych wprowadzających osoby  

z niepełnosprawnościami do świata sztuki teatralnej. Projekt opiera się na 

dwóch filarach merytorycznych: z jednej strony profesjonalni aktorzy z Grecji  

i Hiszpanii, z drugiej specjaliści na co dzień wspierający rozwój osób  

z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Efektem działań projektowych jest 

zestaw ćwiczeń teatralnych przedstawiony w formie łatwo odtwarzalnych 

filmów edukacyjnych zamieszczonych na stronie projektu oraz dokument 

tekstowy w formie protokołu dający wskazówki przy organizacji zajęć, nie 

tylko teatralnych, w warunkach szczególnych spowodowanych np. 

pandemią. Ostatnie lata pokazały, iż edukacja powinna rozwijać się  

i dostosowywać do różnych warunków jakie panują, dlatego też tak ważne 

jest, aby umożliwić osobom zainteresowanym zwiększanie wiedzy poprzez 

alternatywne metody nauczania czy kontaktowania się. Międzynarodowe 

spotkanie to czas wytężonej pracy warsztatowej, tworzenia mapy emocji 

niezbędnej do przygotowania publikacji, a także nagrywania audio do 

materiałów edukacyjnych. Wszystko po to, aby dostosować proponowane 

ćwiczenia dla każdego kraju. Współpraca, dzielenie się doświadczeniami 

wpływa na poprawę jakości pracy w każdym ośrodku będącym częścią 

projektu. Zapraszamy na stronę projektu https://revivalproject.eu/, aby 

pobrać już gotowe materiały! A kolejne wyzwania już w trakcie 

przygotowania! Bądźcie na bieżąco! /N. Gębka/ 

Cieszyn /1.02.2023/ Od początku tego miesiąca czteroosobowa grupa 

Mieszkańców DPS rozpoczęła staż zawodowy na terenie placówki. To kolejne 

osoby przystępujące do tej specyficznej formy rehabilitacji społecznej, przy 

https://revivalproject.eu/


czym po raz pierwszy zadania realizowane są na terenie i na rzecz Domu. 

Wcześniej Mieszkańcy odbywający staż zawodowy odbywali go poza 

miejscem zamieszkania. /J. Kłusek/ 

 

Prowincja Polska /6.02.2023/ Zgodnie z życzeniem Ojca Prowincjała podczas 

obchodzonych niedawno imienin wskazaną formą prezentu były datki dla 

ukraińskich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Dołhe. Dziś, po 

podsumowaniu wszystkich wpływów, wiadomo, że udało się zebrać ponad 

26 000 zł! W imieniu Ojca Prowincjała wielkie Bóg zapłać wszystkim 

darczyńcom za okazaną hojność! Wśród ofiarodawców byli uczestnicy 

koncertu kolęd i pieśni świątecznych zorganizowanego w bonifraterskim 

kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie, gdzie udało się zebrać kwotę 

8732 zł, Fundacja Bonifraterska, która wsparła tę inicjatywę kwotą 7900 zł, 

Spółka Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. - 5000 zł, z budżetu 

Prowincji przekazano fundusze w wysokości 3300 zł, a wśród 

Współpracowników Szpitala św. Jana Bożego w Łodzi zebrano ponad 1200 zł. 

Pozyskane środki pieniężne zostaną wręczone dyrekcji szkoły w Dołhe 

podczas zaplanowanej w dniach 21-22.02.2023 r. wizyty Ojca Prowincjała  

z przedstawicielami Zespołu Ukraine Emergency przy Kurii Generalnej Zakonu 

Bonifratrów w Drohobyczu. 

 

Cieszyn /8.02.2023/ Wspólnota z Cieszyna: Mieszkańcy Domu, Bracia 

Bonifratrzy i Współpracownicy uczestniczyli w kuligu. Przejazd saniami przez 

opanowane przez zimę górskie tereny Wisły oraz poczęstunek w góralskiej 

chacie pozwoliły na przeżywanie piękna przyrody i przeżywanie na nowo 

radości ze wspólnego przebywania. /J. Kłusek/ 

 

Warszawa /8.02.2023/ Z inicjatywy Ojca Prowincjała i Jego Rady do Aktu 

Założycielskiego Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. zostały 

wprowadzone zapisy, które w bardziej wyrazisty sposób uwzględniają 

charyzmat Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego i wskazują, że właśnie 

wartości niematerialne Zakonu winny definiować cel istnienia  i prowadzenia 

działalności przez Spółkę, jak i sposób zarządzania nią. Wśród zmian m. in. 

doprecyzowanie celu Spółki poprzez wskazanie, że prowadzona działalność 

charytatywno-opiekuńcza Spółki polega na posługiwaniu ludziom chorym  

i potrzebującym w jednostkach, w duchu charyzmatu Zakonu Szpitalnego Św. 

Jana Bożego zaś zadania Zarządu winny uwzględnić w odpowiednim zakresie 

postanowienia wynikające z adekwatnych dokumentów Zakonu Szpitalnego 

Św. Jana Bożego, w szczególności: Karty Tożsamości, Kodeksu Etycznego, 

Zarządzania w duchu charyzmatu w Zakonie Szpitalnym Św. Jana Bożego 

oraz Zaleceń dotyczących etyki zarządzania i przywództwa. Tym samym 

uwzględniono w Akcie Założycielskim dorobek intelektualny i duchowy 

Zakonu, odzwierciedlający jego wartości niematerialne i wieloletnie 

doświadczenia. Pomocą w tym zakresie służyć będą powołani przez 

Prowincjała Animatorzy ds. zarządzania charyzmatycznego./M. Lehmann/ 

 



Iwonicz /9.02.2023/ W naszym Domu obchodziliśmy XXXI Światowy Dzień 

Chorego. Centrum uroczystości była Msza św. celebrowana przez  

5 kapłanów: ks. proboszcza Kazimierza Gierę i ks Kazimierza Piotrowskiego  

z iwonickiej parafii, ks. Bogdana Nitkę proboszcza z parafii Iwonicz Zdrój,  

ks. wikarego Adama Jakielaszka z Haczowa i naszego kapelana ks. Henryka 

Molendę. Przepiękną oprawę muzyczną zapewnił chór Kamerton ze szkoły 

podstawowej w Haczowie, który także wystąpił z repertuarem pieśni 

religijnych po zakończeniu Mszy św. Tradycyjnie dary ołtarza przygotowali 

mieszkańcy DPS wraz z opiekunami. Każdy mógł otrzymać sakrament 

namaszczenia chorych, a osoby nie mogące ze względu na swój stan 

psycho-fizyczny uczestniczyć w Eucharystii, otrzymały go w swoich pokojach. 

Po Mszy cała społeczność: mieszkańcy Domu, bracia i współpracownicy oraz 

zaproszeni goście, spotkaliśmy się na wspólnym obiedzie, który był okazją do 

rozmów, podzielenia się czasem, radościami i trudami codzienności.  

W obchodach Dnia Chorego wzięli udział znamienici goście: wicestarosta 

krośnieński p. Andrzej Guzik, burmistrz gminy Iwonicz Zdrój p. Witold Kocaj, 

prorektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie p. dr Agnieszka 

Woźniak, dyrektor PFRON w Rzeszowie p. Maciej Szymański, dyrektor PCPR 

w Krośnie p. Agnieszka Zygarowicz, dyrektor GOPS w Iwoniczu Zdroju  

p. Dariusz Bator. Ale największą radością dla naszych podopiecznych była 

możliwość spędzenia tego dnia w towarzystwie swoich rodzin i bliskich, gdyż  

z powodu pandemii przez ostatnie 2 lata nie było takiej możliwości. Miłą 

niespodzianką były także ogromne ilości słodkich prezentów, które dzieci 

występujące w chórze przygotowały dla podopiecznych wraz ze swoimi  

rodzicami. Takie uroczystości są przystankiem i czasem na refleksję, czy 

zmierzamy w dobrym kierunku. Zachęceni słowami papieża Franciszka  

z Orędzia na ten dzień, będziemy kontynuować pracę nad naszą 

uważnością, otwartością i serdecznością, aby nikt w naszym otoczeniu nie 

czuł się samotny i odrzucony i abyśmy o każdego mieli staranie. /A. Rysz/ 

 

 

Co przed nami: 
 

 

Prowincja Polska /11.02.2023/ We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Kościół 

katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego. W wielu naszych ośrodkach  

w minionym tygodniu, szczególnie podczas liturgii pamiętano o osobach 

chorych. Relacja z obchodów Światowego Dnia Chorego w bonifraterskim 

Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu w tym numerze itp. 

 

Zakon Bonifratrów/12.02.2022/ Wspomnienie błogosławionego Józefa Olallo 

Valdesa - bonifratra z Kuby. 

 

Drohobycz /21-22.02.2023/ Wizyta przedstawicieli Ukraine Emergency Team  

w Polsce i Ukrainie. Gonzalo Sales Genoves z Fundacji Juan Ciudad z Hiszpanii 

po raz drugi odwiedzi nasz kraj oraz Drohobycz na Ukrainie, by w towarzystwie 

Zarządu Prowincji – Ojca Prowincjała Franciszka Salezego i I Radnego 

Prowincji, br. Pawła, przekazać najbardziej potrzebne obecnie Ukraińcom 



towary m.in. żywność z długim terminem ważności, leki, pieluchy dla dzieci  

i seniorów a także wóz strażacki do ochrony ludności cywilnej w związku  

z atakami na zakłady infrastruktury krytycznej i wyposażenie sanitarne dla 

tworzonych przez Miasto Drohobycz 12 mieszkań dla uchodźców ukraińskich  

z terenów objętych działaniami wojennymi.  

 

Zakopane /24-26.02.2023/ Spotkanie przeorów. 

 

Prowincja Polska /27.02.2023/ Początek Nowenny do św. Jana Bożego. 

 

 

 

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. 

 


