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„Historia zbawienia wypełnia się »w nadziei, wbrew nadziei« (por. Rz 4, 18) poprzez 

nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre  

i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez 

nasze słabości i pomimo nich. Paweł mówi: »Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom 

objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - 

żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode 

mnie, lecz [Pan] mi powiedział: »Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się 

doskonali« (2 Kor 12, 7-9). Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy 

nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością.” 

Z Listu papieża Franciszka o św. Józefie "Patris corde" 

 

 

Warszawa /12.03.2023/ W świetlicy terapeutycznej DGR-u, p. Anna Kościesza – 

Kierownik Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego zorganizowała warsztaty 

wielkanocne dla naszych seniorów i ich rodzin. Licznie przybyli goście,  

w atmosferze radości, rozmów i wzajemnej pomocy, wspólnie wykonywali  

z włóczki kolorowe kurczaki i kwiaty z bibuły jako dekoracje świątecznych 

palm. Jedni wycinali z tektury kółka z otworem w środku, aby na nie nawijać 

kolorową włóczkę. Ktoś inny potem, dokonywał jej cięcia tak, aby  

z przystrzyżonego materiału wykonać pluszowe kulki, które odpowiednio 

sklejane tworzyły barwne i niepowtarzalne kurczaki. Drudzy tworzyli z wyciętej 

bibuły piękne kwiaty krokusów, które zostaną przypięte do palm. Wszystkie 

dzieła są przeznaczone na kiermasz wielkanocny, z którego dochód zasili 

potrzeby naszej świetlicy. /Ks. Robert – kapelan/ 

Kraków /15.02.2023/ Spółka Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o. informuje  

o wprowadzeniu nowego produktu do swojej oferty - BONICARE SENSITIVE 

Maść do twarzy i ciała, skóra wrażliwa, atopowa. Preparat zawiera znany ze 

swoich pielęgnacyjnych właściwości olej z nasion konopi oraz olej z owoców 

buriti. Maść została wzbogacona w dobroczynne ekstrakty z nagietka, 

mydlnicy lekarskiej, a także witaminę E, alantoinę oraz d-pantenol. Maść 

zapobiega przesuszeniu skóry, pozostawia ją miękką i wygładzoną. Więcej 

informacji na temat nowego produktu można znaleźć pod tym linkiem: 

https://produktybonifraterskie.pl/produkt/bonicare-sensitive-masc-do-twarzy-

i-ciala-skora-wrazliwa-atopowa/ /E. Chlipała/ 

Zakon Bonifratrów /15.03.2023/ Przełożony generał Zakonu br. Jesús Etayo 

Arrondo ustanowił na najbliższy rok (od marca 2023 r. do marca 2024 r.) 

kampanię wspierającą Timor Wschodni - małe, rozwijające się państwo 

wyspiarskie, należące do kategorii krajów najsłabiej rozwiniętych. Wyspę 

zamieszkuje 1,3 miliona mieszkańców, a wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa 

wynosi 45,8% i jest najwyższy w Azji Południowo-Wschodniej. Informacje na 

https://archwwa.pl/aktualnosci/patris-corde-list-papieza-franciszka-o-sw-jozefie/
https://produktybonifraterskie.pl/produkt/bonicare-sensitive-masc-do-twarzy-i-ciala-skora-wrazliwa-atopowa/
https://produktybonifraterskie.pl/produkt/bonicare-sensitive-masc-do-twarzy-i-ciala-skora-wrazliwa-atopowa/


temat tej kampanii z opisem i plakatem w jęz. polskim zostały rozesłane do 

konwentów i dzieł apostolskich naszej prowincji – prosimy o ich 

rozpowszechnienie oraz znajdują się na stronie internetowej bonifratrzy.pl  

w zakładce Aktualności. 

Co przed nami: 

 

Warszawa /19-21.03.2023/ W niedzielę do konwentu w Warszawie przybędą 

członkowie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej, aby 

w poniedziałek 20 marca w kurii prowincjalnej rozpocząć swoje dwudniowe 

posiedzenie. Główne tematy porządku obrad to: pomoc zakonu dla Ukrainy, 

kapituła generalna w Polsce, formacja i życie braci w Europie, konferencja 

regionalna Europy, proces połączenia prowincji bawarskie i austriackiej oraz 

kongres na temat inkluzji społecznej w Wiedniu. Skład Komisji tworzą: br. 

Joaquim Erra Mas - 1. radny generalny, br. Rudolf Knopp -  prowincjał 

prowincji bawarskiej, br. Saji Mullankuzhy - prowincjał prowincji austriackiej 

oraz br. Franciszek Salezy Chmiel - prowincjał prowincji polskiej.  

 

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. 

 

Warszawa /20.03.2023/ O godzinie 16.30 w kaplicy św. Ryszarda Pampuri  

w Domu Rehabilitacyjno-Geriatrycznym odbędzie się koncert pieśni pasyjnych 

w wykonaniu chóru Castitudo pod dyrekcją Andrzeja Molendy. Serdecznie 

zapraszamy Braci i Współpracowników!  

 

Zakon Bonifratrów /23.03.2023/ Europejska Grupa Robocza ds. Integracji 

Społecznej zaprasza na webinar pt. „Niechciana samotność”. Link do 

spotkania wraz z programem został przesłany do jednostek pomocy 

społecznej prowincji. 

 

Prowincja Polska /25.03.2023/ Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi 

Pannie – uroczystość patronalna Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów  

 

 

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. 

 

 

http://www.bonfratrzy.pl/


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.  


