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"Kiedy brakuje ciszy i słuchania, gdy wszystko zamienia się w pośpieszne i niespokojne 

kliknięcia oraz SMS-y, zagrożona jest podstawowa struktura mądrej komunikacji 

międzyludzkiej. Tworzy się nowy styl życia, w którym buduje się to, co chce się mieć przed 

sobą, wyłączając wszystko to, czego nie da się kontrolować ani poznać powierzchownie  

i natychmiast. Ta dynamika, ze względu na swoją wewnętrzną logikę, uniemożliwia spokojną 

refleksję, która mogłaby doprowadzić nas do wspólnej mądrości." 

 

Z ecykliki Fratelli Tutti papieża Franciszka  
 

 

Prowincja Polska /8.03.2023/ Uroczystość św. Jana Bożego. W tym dniu we 

wszystkich naszych konwentach i dziełach apostolskich odbyły się uroczyste 

Msze św. Poniżej relacje z wybranych wspólnot: Warszawy, Konar, Krakowa, 

Prudnika i Piasków.  

 

Warszawa: W tym szczególnym dniu gromadzimy się w naszych 

wspólnotach i dziełach aby wraz ze współpracownikami, wolontariuszami 

i podopiecznymi, celebrować narodziny dla Nieba naszego świętego 

Patrona. Jan Boży pozostaje dla nas niedoścignionym wzorem miłości  

i miłosierdzia dla najbardziej potrzebujących. Na wzór Jezusa Chrystusa 

Dobrego Samarytanina Jan Boży pozostawił nam testament szpitalnictwa 

– gościnności, abyśmy podobnie jak on szukali w tych maluczkich oblicza 

naszego Zbawiciela. To dzień radości naszej Rodziny Szpitalnej, całej 

służby zdrowia, której Jan Boży patronuje. O godz.14.00 nasza warszawska 

wspólnota zgromadziła się na uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył 

i homilię wygłosił o. Krzysztof Wendlik – przeor warszawskich paulinów. Po 

zakończonej liturgii brat Paweł zaprosił wszystkich zebranych na 

poczęstunek do świetlicy Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego.  

/Br. Tymoteusz/ 

Konary: 8 marca to wspomnienie św. Jana Bożego, a w naszej wspólnocie 

także Naszych Darczyńców! Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkich naszych 

przyjaciół na Mszę Świętą, poczęstunek i wspólny czas! Bardzo dziękujemy 

za Państwa obecność i już zapraszamy za rok! Poniżej link do krótkiej relacji 

filmowej z tej uroczystości: 

https://www.facebook.com/bonifundo/videos/1403779763712469  

/M. Ochońska/ 

Kraków: W dniach 6, 7, 8 marca 2023 r. w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie 

odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosił ks. Maciej Gizicki.  

W homilii Ks. Maciej zwrócił szczególną uwagę na obecność Boga  

w doświadczaniu trudu przez człowieka. Bóg nie jest tym, który przychodzi 

aby cierpienie tłumaczyć, ale Tym, który cierpienie przyjął na siebie  

i niesie go razem z człowiekiem. Każdy w swoim życiu doświadcza 

cierpienia, ale i każdy ma łaskę niesienia pomocy w cierpieniu drugiemu, 

https://www.facebook.com/bonifundo/videos/1403779763712469


a jeszcze inni mają łaskę bycia przy cierpiącym w jego trudzie. 8 marca  

w kalendarzu świąt bonifraterskich przypada również wspomnienie  

św. Jana Bożego – zakonnika i fundatora Zakonu Szpitalnego Bonifratrów 

oraz patrona chorych. Z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza 

Święta z błogosławieństwem Relikwiami w której uczestniczył Prowincjał 

br. Franciszek Salezy Chmiel, OH oraz Przeor Konwentu Bonifratrów  

w Krakowie br. Eugeniusz Kret, OH. Dziękujemy Księdzu Maciejowi za jego 

posługę i polecamy go w naszych modlitwach, a Zespołowi Opieki 

Duszpasterskiej i Kapelanom dziękujemy za przygotowanie oprawy 

liturgicznej. /za www.bonifratrzy.pl/szpital-krakow/ 

Prudnik: W kalendarzu Świąt Bonifraterskich przypada uroczystość św. 

Jana Bożego - zakonnika i założyciela Zakonu Szpitalnego. Tego dnia 

wypada również Dzień Kobiet, dlatego świętowaliśmy podwójnie. Dzień 

rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św. celebrowaną przez księdza Tomasza. 

Były również śpiewy, życzenia i kwiaty dla braci. Po Mszy św. męska część 

społeczności przygotowała występ artystyczny, jak na ten dzień przystało, 

mężczyźni postarali się, aby każda kobieta poczuła się wyjątkowo. 

Dopełnieniem przyjemnej atmosfery było spotkanie przy kawie, herbacie  

i słodkim poczęstunku w towarzystwie naszych braci zakonnych.  

/A. Szewczyk/ 

Piaski: W Kaplicy przyszpitalnej Szpitala Rehabilitacyjnego w Piaskach 

odprawiona została Msza św. z okazji przypadającej na ten dzień 

uroczystości Świętego Jana Bożego – Założyciela Zakonu Braci 

Bonifratrów.  Msza św. koncelebrowana była przez Przeora Konwentu w 

Piaskach Ojca Piotra, ks. Jacka Niesyto z Parafii pw. Najświętszej Maryi 

Panny Świętogórskiej, ks. Rafała Jarmuża Proboszcza Parafii pw. 

Niepokalanego Serca Maryi oraz ks. Jarosława Gablera Proboszcza Parafii 

pw. św. Marcina Bpa. Bóg zapłać wszystkim przybyłym za modlitwę w tym 

szczególnym dniu. /K. Marciniak/ 

Rzym - Watykan /8-12.03.2023/ Ojciec Prowincjał udał się z kilkudniową 

wizytą do Rzymu i Watykanu. W trakcie pobytu odbył szereg spotkań między  

innymi wraz z przedstawicielami Ukraine Emergency Team – br. Angelem 

Lopez i panem Gonzalo Sales udał się z wizytą do Watykanu, do kardynała 

Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego. Spotkanie miało na celu 

nakreślenie kolejnych etapów pomocy potrzebującym w tych miejscach na 

świecie, które zakon bonifratrów bezpośrednio wspiera: na Kubie, w Timorze 

Wschodnim, w Malezji oraz w Ukrainie. W spotkaniu wziął także udział przeor 

Apteki Watykańskiej br. Binish Mulackal. Pobyt w Watykanie był również 

okazją do braterskiego spotkania w konwencie watykańskim z tamtejszą 

wspólnotą. 9 marca 2023 r.  w Bazylice św. Piotra w Okowach w Rzymie 

odbyła się projekcja filmu o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 

Organizatorem wydarzenia był Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy 

Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski, rektor kościoła św. Stanisława w 

Rzymie ks. Paweł Ptasznik oraz prezes zarządu Fundacji Opoka ks. Marek 

Gancarczyk. „Będziesz miłował. Rzecz o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim” 



to dokument wyprodukowany przez Fundację Opoka, pokazujący życie  

bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na tle historii Polski. Relacja z pobytu Ojca 

Prowincjała w Stolicy Apostolskiej znajduje się na www.bonifratrzy.pl  

w Aktualnościach. 

Co przed nami: 

 

Warszawa /19-21.03.2023/ Komisja Międzyprowincjalna Europy Wschodniej  

i Środkowej. 

 

Zakopane /19-24.03.2023/ I tura rekolekcji zakonnych. Rekolekcje poprowadzi 

ks. Tadeusz Huk z archidiecezji warszawskiej. 

 

Piaski /19.03.2023/ Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych br. Hieronima.  

 

 

Bardzo prosimy o przekazanie 1,5% podatku dochodowego  

na wsparcie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 
 

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 nasz 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.  

http://www.bonifratrzy.pl/

