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„Po zwiastowaniu Maryja mogłaby skupić się na samej sobie, na zmartwieniach  

i obawach, związanych z jej nowym stanem. A jednak nie czyni tego, ale całkowicie 

ufa Bogu. Myśli raczej o Elżbiecie. Wstaje i wychodzi na światło słoneczne, tam, gdzie 

panuje życie i ruch. Choć szokująca zapowiedź anioła wywołała w jej planach 

„trzęsienie ziemi”, ta młoda kobieta nie pozwala się sparaliżować, ponieważ w jej 

wnętrzu znajduje się Jezus, moc zmartwychwstania. Nosi już w sobie Baranka 

złożonego w ofierze i zarazem wiecznie żywego. Maryja powstaje i wyrusza w drogę, 

ponieważ jest pewna, że Boże plany są najlepszym możliwym projektem jej życia. 

Maryja staje się świątynią Boga, obrazem pielgrzymującego Kościoła, Kościoła, który 

wychodzi i oddaje się na służbę, Kościoła niosącego Dobrą Nowinę!” 

Z Orędzia Papieża Franciszka na XXXVII Światowy Dzień Młodzieży 

 

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25.03.2023 r. 

Drodzy Czytelnicy itp.  

Niech Patronka naszej Prowincji, Maryja w Jej Zwiastowaniu 

wyprasza nam potrzebne łaski u Boga  

i otacza Matczynym Płaszczem 

 

brat Franciszek Salezy Chmiel, OH 
Prowincjał 

Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego 

p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 
 

Warszawa-Iwonicz-Drohobycz /16.03.2023/ Kolejny bonifraterski transport  

z pomocą humanitarną wyruszył z Warszawy na Ukrainę. Tym razem 

wysłaliśmy olej rzepakowy, cukier, mąkę oraz pampersy dla dzieci. 

Dostarczyliśmy także 5 kompletów opon dla Pierwszego Dobrowolnego 

Mobilnego Szpitala – organizacji zajmującej się ewakuacją cywilów z rejonów 

ogarniętych działaniami wojennymi, dla strażaków z Drohobycza 

dostarczyliśmy 15 węży strażackich. Transport z przystankiem w naszym 

Konwencie w Iwoniczu, dzięki pomocy naszych ukraińskich wolontariuszy, 

dotarł do Przemyśla gdzie został przeładowany i ruszył w dalszą drogę na 

Ukrainę. W godzinach wieczornych dotarł do bonifraterskiego Konwentu  

w Drohobyczu. /br. Paweł/ 

Piaski /19.03.2023/ O godz.10.00. uroczystą Msza św. w kaplicy konwentu p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach rozpoczął się jubileusz 50-lecia 

ślubów zakonnych br. Hieronima Chmielewskiego. Mszy św. przewodniczył  

i homilię wygłosił o. Albert Ch. Dorociak. W koncelebrze udział wzięli ks. Jacek 



Niesyto – filipin z Świętej Góry, kapelan, o. Piotr Telma, przeor tutejszej 

wspólnoty oraz ks. Jarosław Gabler, proboszcz ze Strzelec Wielkich. W małej 

kaplicy licznie zgromadzili się goście: br. Eugeniusz Kret, delegat prowincjała – 

III radny Prowincji, przeor w Krakowie, który przyjmował odnowienie ślubów; 

współbracia ze wszystkich bonifraterskich wspólnot, przeor ze wspólnoty  

w Katowicach i Cieszynie, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej z Iwonicza  

i Cieszyna, siostry służebniczki z Piasków, a także pacjenci wraz ze 

współpracownikami naszego szpitala. Po zakończonych uroczystościach 

liturgicznych i złożonych życzeniach wszyscy zaproszeni goście udali się na 

dalsze świętowanie przy wspólnym stole by razem z br. Hieronimem móc się 

radować z przeżywania tak doniosłego jubileuszu. 

Warszawa /20-21.03.2023/ W kurii prowincjalnej odbyło się posiedzenie 

Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej Zakonu 

Bonifratrów, której skład 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. Życie braci oraz działalność dzieł apostolskich  

w poszczególnych prowincjach były przedmiotem relacji i wspólnej refleksji 

prowincjałów Europy Centralnej i Wschodniej. Podczas końcowej części 

spotkania zapoznano się z najbliższymi wydarzeniami w tym regionie zakonu: 

w Wiedniu w dniach 15-16 czerwca 2023 r. odbędzie się Kongres na temat 

inkluzji społecznej, w którym wezmą udział również przedstawiciele z naszych 

ośrodków pomocy społecznej, w Iwoniczu 31.08.2023 r. w ramach 

dorocznego festynu „Pożegnanie Lata” obchodzone będzie 100-lecie 

działalności braci bonifratrów w tym miejscu oraz 80. rocznica eksterminacji 

podopiecznych z ośrodka bonifraterskiego podczas II wojny światowej,  

7 września 2023 r. odbędzie się oficjalna uroczystość 100-lecia braci 

bonifratrów w Salzburgu, w Marsylii od 13 do17 listopada 2023 r. odbędzie się 

konferencja prowincjałów regionu Europy, która będzie bezpośrednim, 

merytorycznym przygotowaniem do kapituły generalnej w 2024 r.  

w Częstochowie. Kolejne spotkanie Komisji Międzyprowincjalnej odbędzie się 

w Monachium, w prowincji bawarskiej od 6 do 8 grudnia 2023 r. Posiedzenie 

Komisji było także okazją do braterskiego spotkania ze Wspólnotą konwentu 

warszawskiego. Przy wspólnym posiłku w refektarzu był czas na serdeczne 

rozmowy i refleksje. 

Warszawa /20.03.2023/ O godz. 16.30, w kaplicy pw. św. Ryszarda 

Pampuriego, gościliśmy chór Castitudo, pod dyrekcją pana Andrzeja 

Molendy. Artyści wykonali w piękny i przejmujący sposób pieśni pasyjne. 

Atmosfera zadumy i refleksji, związanej z tematyką utworów - skłaniała do 

modlitwy i zastanowienia się nad własnych życiem, miłością do Boga, 

cierpieniem i osobistym nawróceniem. Zebrani widzowie, tj. nasi seniorzy oraz 

pracownicy, mogli chociaż przez chwilę zatrzymać się tego dnia i uświadomić 

sobie jak ważny dla Jezusa jest człowiek, skoro On wybrał drogę krzyża, aby 

go odkupić. /ks. R. Steszuk, kapelan/ 

 



Prudnik /20.03.2022/ Tydzień rozpoczęliśmy bardzo uroczyście, a to za sprawą 

wizytacji Księdza Biskupa Pawła Stobrawy. Głównym punktem odwiedzin było 

spotkanie z Braćmi, uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, mieszkańcami  

Domu Św. Jana Bożego oraz wszystkimi współpracownikami Konwentu  

w Prudniku. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Domu Jana Bożego wraz  

z personelem spotkali się przy kawie i herbacie, gdzie mieli okazję 

porozmawiać z naszym niezwykłym gościem o codziennym życiu. Ksiądz 

Biskup nie zapomniał również o osobach leżących, każdą z nich odwiedził 

udzielając Błogosławieństwa Bożego. Natomiast w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej uczestnicy pochwalili się swoimi umiejętnościami podczas prac 

wykonywanych w swoich pracowniach. Specyfikę działalności naszej 

jednostki  ukazała multimedialna prezentacja, którą Ksiądz Biskup obejrzał  

z wielkim zaciekawieniem. Oczywiście nie mogło obyć się bez części 

artystycznej. Wspólnie porwaliśmy się do  śpiewu. Tą miłą wizytę zakończyła  

modlitwa- Koronka do Miłosierdzia Bożego. Wdzięczni uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej i mieszkańcy Domu Św. Jana Bożego, podziękowali Księdzu 

Biskupowi za wspólną modlitwę dobrym słowem, kwiatami i wykonanym 

rękodziełem. /A. Szewczyk/ 

 

Rzym /22-23.03.2023/ W kurii generalnej, pod przewodnictwem br. Joaquima 

Erra Mas, odbyło się dwudniowe spotkanie Komitetu Wykonawczego 

poświęcone przygotowaniom do kapituły generalnej, która odbędzie się  

w Częstochowie, w 2024 roku. W jego trakcie omówiono sposób 

przygotowania grup do pracy w 5 komisjach regionalnych, pracowano nad 

sloganem (hasłem przewodnim), które będzie odzwierciedlało ducha 

kapituły, ustalono harmonogram prac na cały okres przygotowań, aż do 

października 2024 r. Spotkanie prowadził pan  Matthieu Daum – doradca przy 

kurii generalnej i moderator prac Komitetu. Z prowincji polskiej w obradach 

uczestniczył dyrektor generalny, Michał Lehmann. 

 

Warszawa /23.03.2023/ W tym roku mija 160 rocznica wybuchu Powstania 

Styczniowego. Dlatego z tej m. in. okazji, mieliśmy zaszczyt gościć, 23 marca 

2023 r. w naszej kaplicy pw. św. Ryszarda Pampuriego, Reprezentacyjny 

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Pod kierunkiem Adama Czajkowskiego, 

soliści: Aleksandra Okrasa-Wachowska, Roman Kogut, Wiktor Szymonowicz 

oraz Andrzej Wiśniewski przygotowali o godz. 15.00 oprawę muzyczną Mszy 

Świętej. Na akordeonie grał Dariusz Świnoga, a za kierownictwo techniczne 

odpowiadał Krzysztof Stoiński. Po niej, rozpoczął się koncert pieśni 

patriotycznych, który bardzo poruszył serca widzów. Nasi seniorzy, ich rodziny 

oraz pracownicy - byli zachwyceni wykonaniem utworów, otwartością 

muzyków i bezpośrednim kontaktem z mieszkańcami naszego domu. Radość 

na twarzach, wspomnienia z lat młodości, łzy wzruszeń i przeżyć duchowych, 

mocno dały o sobie znać w sercach odbiorców. W imieniu wszystkich 

obecnych, zacnym artystom, podziękowania złożył Prowincjał Prowincji 

Polskiej Zakonu Bonifratrów O. Franciszek Salezy Chmiel, żywiąc nadzieję na 

niejedno jeszcze takie spotkanie. /ks. R. Steszuk, kapelan/ 
 



Hospitality Europe /23.03.2023/ Odbył się kolejny webinar pt: "Niechciana 

samotność" organizowany przez grupę roboczą ds. inkluzji społecznej. 

Pierwszy wykład prowadził Dr. Johannes Fellinger, który opowiedział o 

doświadczeniach działań inkluzyjnych w szpitalu św. Jana Bożego w Linz dla 

pacjentów głuchych oraz trudnościach, które wynikają z bariery 

komunikacyjnej. Kolejny wykład prowadzili przedstawiciele Prowincji 

Hiszpańskiej. Zachęcam do obejrzenia filmu z akcji społecznej prowadzonej w 

ramach walki z niechcianą samotnością polegającą na zorganizowaniu 

miejsc dla osób samotnych, chcących spędzić czas wśród innych osób 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n0XiPd4S2Vo 

Zachęcam do udziału w spotkaniach! Warto się zainspirować! /N. Gębka/ 

Zakopane /24.03.2023/ Dziś zakończyła się I tura rekolekcji braci. Dla 15 braci 

w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Krzeptówkach 

ks. Tadeusz Huk z archidiecezji warszawskiej poprowadził doroczne rekolekcje. 

Tematem tegorocznych rozważań jest „Intymność i wolność w relacji 

z Jezusem fundamentem miłości i służby bliźnim”.  

Kuria Prowincjalna 28 lutego 2023 r. dyrektor generalny Pan Michał Lehmann 

złożył wypowiedzenie umowy o pracę. W związku z tym faktem, z dniem  

1 kwietnia 2023 r. na stanowisku dyrektora w kurii prowincjalnej pracę 

rozpocznie Pan Sebastian Nowak, który piastował stanowisko kierownicze  

w NFOŚiGW i jest wykładowcą w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania  

w Warszawie. 

Co przed nami: 

Prowincja Polska /25.03.2023/ Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 

uroczystość patronalna Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów. 

 

Prowincja Polska /2.04.- 15.06.2023/ Wizytacja kanoniczna w Prowincji. Pismo 

zapowiadające (L. dz. V/2a/65/23) jak i plan wizytacji w poszczególnych 

konwentach i dziełach apostolskich zostały przesłane do przełożonych 

wspólnot i dyrektorów dzieł. Szczegółowy program jej przebiegu w danym 

miejscu przygotowuje przełożony miejsca wraz z dyrekcją dzieła 

apostolskiego. 

 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n0XiPd4S2Vo


 

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.  


