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„Na »rekolekcje« na górze Tabor Jezus zabiera ze sobą trzech uczniów, wybranych 

by byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. Chce, aby to doświadczenie łaski nie 

było indywidualne, lecz wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary. Za Jezusem idzie 

się razem. I razem, jako Kościół pielgrzymujący w czasie przeżywamy rok liturgiczny,  

a w nim Wielki Post, idąc z tymi, których Pan postawił obok nas jako współtowarzyszy 

podróży. Podobnie jak w przypadku wejścia Jezusa i uczniów na górę Tabor, 

możemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest »synodalna«, ponieważ 

odbywamy ją razem na tej samej drodze będąc uczniami jedynego Nauczyciela. 

Wiemy bowiem, że On sam jest Drogą, a zatem — zarówno w drodze liturgicznej jak  

i synodalnej — Kościół nie czyni nic innego, jak tylko coraz głębiej i pełniej wchodzi  

w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela.” 

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2023 

 
 

Łódź /10.02.2023/ W sobotę, 11 lutego 2023 r. przypadał XXXI Światowy Dzień 

Chorego. Z tej okazji w naszym szpitalu w Łodzi w piątek, 10 lutego 2023 r. 

zorganizowane zostały uroczyste obchody dnia chorego z udziałem  

O. Franciszka Salezego Chmiela OH – Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu 

Szpitalnego św. Jana Bożego, br. Andrzeja Zawalskiego OH – Przeora 

Konwentu łódzkich Bonifratrów oraz braci tworzących wspólnotę zakonną  

i ojca Franciszkanina – O. Krzysztofa Świerada OFMConv. Msza Święta  

w intencji chorych i cierpiących, dedykowana była szczególnie pacjentom 

chorym terminalnie w oddziałach hospicyjnych i opieki paliatywnej. Mszy św. 

odprawionej w Oddziale Medycyny Paliatywnej zarówno dla  pacjentów jak  

i personelu oddziału, przewodniczył ojciec Krzysztof OFMConv. O godzinie 

13.30 w Bonifraterskim Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Łodzi 

została odprawiona Msza św. dla wszystkich chorych naszego szpitala  

i współpracowników, sprawowana przez kapelanów naszego szpitala. We 

Mszy Św. uczestniczyli także członkowie Bonifraterskiej Rodziny Różańcowej. 

Uczestnicy Mszy Św. mieli też możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia 

chorych. Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo eucharystyczne i kapłani 

udzielili wiernym w kaplicy jak i pacjentom naszego szpitala indywidualnego 

błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. /br. Ambroży OH/ 
 

Katowice /10-11.02.2023/ W Katowicach obchodziliśmy Światowy Dzień 

Chorego w dwóch etapach. Dnia 10 lutego br. na Oddziale Paliatywnym 

została odprawiona o godz. 10 30 msza św w przestrzeni oddziału. W ten 

sposób chorzy mogli uczestniczyć w mszy św gromadząc się wraz  

z personelem w korytarzu, a część chorych uczestniczyła pozostając w swoich 

salach w łóżkach. Mszę św odprawił i kazanie wygłosił ksiądz kapelan 

Mirosław Skrzydło OMI. Personel angażował się poprzez czytanie i śpiew 

psalmu. Całość zakończyła litania i błogosławieństwo Lourdzkie. Dnia 11 

lutego o godz. 10.00 w kaplicy szpitalnej zgromadzili się wierni którzy przybyli 

aby w łączności z chorymi szpitala oddać cześć Matce Bożej i przyjąć 

sakrament Namaszczenia Chorych. Byli obecni kapelani szpitalni ks. Bronisław 



i ks. Mirosław  a mszy św przewodniczył ks. Prałat Jerzy Paliński. Grupa 

wolontariuszek przed mszą odwiedzała sale chorych zapraszając na mszę św. 

i informując że będzie wspólna modlitwa o zdrowie dla chorych. Po Mszy św.  

księża wraz z przeorem przeszli po salach chorych, z błogosławieństwem 

Najświętszym Sakramentem. /Br. Sadok/ 
 

Wrocław /14.02.2023/ w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Rady 

Nadzorczej Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Omówiono 

bieżącą sytuację finansową spółki oraz zaprezentowano plan rzeczowo-

finansowy na rok 2023, który ostatecznie został przez Radę zatwierdzony. Na 

spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy na co dzień „stacjonujący” we 

Wrocławiu - Wojciech Lipnicki, Daniela Zielińska, Barbara Bucka-Surowiec, 

Magdalena Naleśniak–Kubicka, Łukasz Ogonowski, Aneta Ptasińska, Bożena 

Majewska. Mieli oni okazję podzielić się swoimi doświadczeniami oraz omówić 

ważne zagadnienia związane z nadzorowanym przez nich obszarem 

działalności spółki. Bezpośrednia rozmowa zaowocowała wieloma ciekawymi 

wnioskami. Poruszono tematy najistotniejszych wyzwań stojących obecnie 

przed BCM, w zakresie których niezbędne było ustalenie kierunków dalszych 

działań, co po wskazaniu możliwości i ich omówieniu nastąpiło – głównie w 

obszarze Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. Dyskutowano również na temat 

konieczności wypracowania właściwej formy współpracy z Animatorami ds. 

zarządzania charyzmatycznego w kontekście zmian wprowadzonych w Akcie 

Założycielskim. Kolejne ważne zagadnienia dotyczyły działalności PR  

i marketingu. Podsumowano dotychczasowe działania w tym obszarze, 

przedstawiono projekt logotypu Spółki, projekt nowej strony internetowej oraz 

przygotowaną strategię komunikacji. Ustalono kierunek i zakres współpracy  

w tym obszarze z Fundacją Bonifraterską. /A. Żebranowicz/ 
 

Kraków /15.02.2023/ Spółka Boni Fratres Pharmaceutical informuje o 

wprowadzeniu nowego produktu do swojej oferty. Prostamedin to suplement 

diety dla mężczyzn, który przyczynia się do utrzymania zdrowej prostaty. 

Składniki zawarte w preparacie wspierają pracę nerek, wspomagają 

wydalanie wody przez nerki oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego 

poziomu testosteronu. Więcej na temat nowego produktu można znaleźć 

pod tym linkiem: https://produktybonifraterskie.pl/produkt/prostamedin-

tabletki//E.Chlipała/ 
 

Prudnik /16.02.2023/ Huczna zabawa, wystrzałowe stroje i kolorowe maski, to 

nieodłączny element karnawału, który dobiega końca. Podopieczni WTZ w 

Prudniku wraz ze swoimi przyjaciółmi z Warsztatu Terapii Zajęciowej  

z Głuchołaz bawili się podczas ostatków. Były lasery, iluminacje i robot jako 

dodatkowa atrakcja dyskoteki. Zespół „Duet Niebanalny” po raz kolejny 

poprowadził w sposób profesjonalny całą imprezę. Takie wydarzenia nie 

zdarzają się zbyt często, dlatego wspólna zabawa karnawałowa wydawała 

się być dobrym pomysłem. Podopieczni zarówno jednego, jak i drugiego 

ośrodka założyli kolorowe maski oraz wielobarwne stroje i porwali się w rytm 

skocznej muzyki.  Taneczne chwile, to okazja do nawiązania nowych 

kontaktów oraz pogłębienia tych relacji, które nawiązali już wcześniej. Wiemy 

https://produktybonifraterskie.pl/produkt/prostamedin-tabletki/E.Chlipała/
https://produktybonifraterskie.pl/produkt/prostamedin-tabletki/E.Chlipała/


doskonale, że zabawa i tańce mają silne działanie terapeutyczne, które 

dodatkowo wyzwala w nas wszystkich pozytywne emocje. /A. Szewczyk/ 
 

Co przed nami: 
 

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. Relacja z pobytu już wkrótce na 

naszej stornie internetowej 
 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


