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"24 lutego mija rok od inwazji na Ukrainę, rok tej absurdalnej i okrutnej wojny. Jest to 

smutna rocznica. Bilans zabitych, rannych, uchodźców, wypędzonych, zniszczeń, 

strat ekonomicznych czy społecznych mówi sam za siebie. Czy Pan zechce 

przebaczyć tak wiele zbrodni i tak wiele przemocy? On jest Bogiem pokoju. 

Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi. Zapytajmy 

siebie, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać wojnę? Apeluję do 

przywódców państw, by konkretnie zaangażowali się na rzecz zakończenia konfliktu 

w celu osiągnięcia zawieszenia broni i podjęcia negocjacji pokojowych. Pokój 

zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem!“ 

Papież Franciszek 

 
 

 

Hospitality Europe /17.02.2023/ Odbyło się spotkanie on-line w ramach 

roboczej grupy ds. inkluzji społecznej. Głównym poruszanym tematem była 

organizacja międzynarodowego kongresu w temacie inkluzji społecznej. 

Potwierdzono zgłoszenie 208 osób z europejskich prowincji zakonu św. Jana 

Bożego oraz Sióstr Szpitalnych. Kongres odbędzie się 15-16 czerwca br.  

w Wiedniu. Na spotkaniu zaproponowano agendę, ustalono terminy 

potwierdzenia dodatkowych informacji związanych z przybyciem tak wielu 

osób z różnych miejsc oraz ustalono przygotowanie materiałów 

dodatkowych, które znajdą się w ogólnodostępnych pokojach przy 

konferencji. Przed nami ustalenie jakie materiały przedstawimy jako polska 

prowincja. Przed nami dużo pracy! /N. Gębka/ 

Drohobycz /21.02.2023/ Przedstawiciele Ukraine Emergency Team – Gonzalo 

Sales Genoves z Fundacji Juan Ciudad z Hiszpanii w towarzystwie Zarządu 

Prowincji – Ojca Prowincjała Franciszka Salezego i I Radnego Prowincji, 

br. Pawła, udali się w dwudniową podróż do Drohobycza by odbyć spotkania 

z przedstawicielami władz miasta, administracji wojskowej i dyrekcją szkoły  

w Dołhe. Głównym celem wizyty było przekazanie wozu strażackiego na 

potrzeby ochrony miejscowej ludności. Koszt samego samochodu 

specjalistycznego wyniósł 37.000 euro, a dodatkowe wyposażenie - kolejne 

32.000 euro. Wg Stiepana Kułyniaka, dowódcy Administracji Wojskowej 

Drohobycza jest to najdroższy i najlepiej wyposażony pojazd, jaki otrzymali od 

międzynarodowych partnerów w ciągu roku od inwazji Rosji na Ukrainę. 

Poświęcenia wozu dokonał Metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki, 

który podziękował prowincjałowi i braciom zakonnym na całym świecie 

za wszystkie dary i wsparcie dla Ukrainy, a żołnierzom życzył bezpiecznej 

pracy przy jak najmniejszej liczbie nagłych wypadków. Zakupu wozu 

strażackiego udało się dokonać dzięki funduszom pochodzących 

od darczyńców z Prowincji Hiszpańskiej Zakonu Bonifratrów. Zespół Pomocy 

Ukrainie w szybki i skuteczny sposób zebrał w Hiszpanii środki finansowe 

na zakup samochodu nie tylko dla miasta, ale całego powiatu 

drohobyckiego. Tego samego dnia po południu odbył się patriotyczny 



pogrzeb śp. Wasyla Mikołajowicza – żołnierza zabitego przez armię rosyjską. 

Z udziałem władz kościelnych, prawosławnych i greckokatolickich, żołnierze 

z pułku pożegnali Lejtnanta Wasyla, który oddał życie w obronie Ojczyzny. 

Osierocił dwoje dzieci i żonę. Ostatnim punktem wizyty delegacji polsko-

hiszpańskiej była wizyta w szkole w Dołhe, gdzie, dzięki funduszom zebranym 

podczas Imienin Ojca Prowincjała od konwentów, dzieł apostolskich  

i współpracowników udało się ufundować sprzęt komputerowy, remont 

dwóch pracowni - technicznej i informatycznej oraz duże kartony słodyczy. 

Bóg zapłać! Relacje z wizyty wraz z galerią zdjęć i filmami znajdują się na 

www.bonifratrzy.pl w zakładce Aktualności. 

Cieszyn /23.02.2023/ W dniu dzisiejszym Dom Pomocy Społecznej Konwentu 

Bonifratrów zawarł porozumienie o współpracy z Publicznym Studium 

Medycznym w Szkole Organizacji i Zarządzania z siedzibą w Cieszynie, na 

podstawie którego bonifraterska placówka stanie się realizatorem praktyk  

w zawodach opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy. Jeden z zapisów 

porozumienia zakłada „włączenie do programów nauczania przedmiotów 

zawodowych wiedzy i treści przekazanych przez DPS.” Mamy nadzieję, że 

zainicjowana współpraca zaowocuje nie tylko  wysokim poziomem wiedzy  

i umiejętności słuchaczy – absolwentów, ale również kompetencjami 

wynikającymi z charyzmatu Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. /J. Kłusek/ 

 

Co przed nami: 

Zakopane /24.02.2023/ W naszym Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym 

„Granat” rozpoczęło się spotkanie O. Prowincjała z przełożonymi konwentów. 

Relacja w kolejnym itp. 

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. 

http://www.bonifratrzy.pl/


Jana Bożego. Żeby to poczuć, wspólnie możemy okazać solidarność  

i wesprzeć Fundację Bonifraterską poprzez przekazanie naszego 1,5 % 

podatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


