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"J. Ratzinger napisał kiedyś o pelagianizmie ludzi pobożnych tak: »Chcieliby oni nie 

nadziei, lecz pewności. Przez rygorystyczne ćwiczenia religijne, modlitwy i dobre 

uczynki chcą zapewnić siebie prawo do szczęścia wiecznego. Brakuje im pokory, 

która jest istotna dla każdej miłości, pokory, która przyjmuje dary niezależnie od 

naszych działań i zasług. Odrzucenie nadziei na rzecz pewności opiera się na 

niezdolności do życia w oczekiwaniu na to, co ma nadejść, i do powierzenia się 

dobroci Boga«. Okres Wielkiego Postu to czas większej intensywności naszych 

ćwiczeń pobożnych, czas wyrzeczeń, umartwień, ascezy, modlitwy, postu, jałmużny. 

Pan jednak przestrzega, by nic z tego nie czynić na pokaz, ale w ukryciu. To nie są 

zawody w konkurencjach duchowych. Co więcej, na nic się te wszystkie ćwiczenia 

nie zdadzą, jeśli tylko wkradnie się w nie mentalność znana z ludzkiego handlu, a nie 

z boskiej ekonomii. Ten pierwszy opiera się zapłacie dającej pewność, ta druga na 

darze, który się przyjmuje z pokorą. Wielki Post to czas ćwiczeń, które nas otwierają i 

uczą przyjmowania darów od Boga, a nie dawania Bogu z poczuciem pewności 

rosnącej wraz wydłużaniem modlitw, mnożeniem postów, dawaniem coraz 

hojniejszej jałmużny." 

ks. prof. Andrzej Draguła  
 

 

 

Zakopane /24-26.02.2023/ W bonifraterskim domu rekolekcyjno-

wypoczynkowym „Granat” w Zakopanem odbyło się kolejne w kadencji 

2022-2026 spotkanie braci przeorów z o. Prowincjałem Franciszkiem Salezym, 

w którym uczestniczyli również animatorzy ds. zarządzania charyzmatycznego 

oraz sekretarz prowincji. W piśmie zapraszającym na to spotkanie Prowincjał 

nakreślił tematy i zagadnienia, które wypełniły dwa dni obrad i wspólnej 

pracy. Pierwszego dnia o. Prowincjał przedstawił uczestnikom bieżące sprawy 

i wydarzenia z życia prowincji, przede wszystkim pomoc udzielaną przez 

Zakonu na Ukrainie a szczególnie w Drohobyczu. W swoim wystąpieniu 

poruszył również takie tematy jak przygotowanie do kapituły generalnej, 

sytuację i plany dot. preparatów bonifraterskich, zadania i zakres animatorów 

ds. zarządzania charyzmatycznego, wizytację kanoniczną w prowincji oraz 

życie braci we wspólnotach. Drugiego dnia obrad, podczas wspólnej pracy  

o. Prowincjał poruszył z braćmi zagadnienia ppoż. w konwentach i dziełach 

apostolskich, sprawę ubezpieczeń i zatrudnienia braci, a szczególnie program 

życia wspólnoty przygotowywany przez każdy konwent. W sesji 

popołudniowej poruszono m. in. sprawy finansowe i okołofinansowe 

konwentów oraz zakres czynności animatorów ds. charyzmatu i ich znaczenie 

w bonifraterskich dziełach apostolskich. W niedzielę, odbyła się ostatnia część 

spotkania, podczas której o. Prowincjał Franciszek Salezy zapoznał braci z 

podjętymi w ostatnim czasie decyzjami personalnymi dot. niektórych braci 

zakonnych oraz przedstawił najbliższe spotkania i plany. Na zakończenie 

odczytał braciom przesłane przez przełożonego generalnego Zakonu wyrazy 

uznania i wdzięczności za świadczoną przez naszą prowincję pomoc na rzecz 

Ukrainy.  Szczegółowa relacja na www.bonifratrzy.pl w Aktualnościach. 

http://www.bonifratrzy.pl/


Prowincja Polska /27.02.2023/ Zachęcamy do zapoznania się z nową 

podstroną Bonifraterskiego Duszpasterstwa Powołań opracowaną przez braci 

odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań w Prowincji - brata Seweryna  

i brata Dawida. Link do strony obok - https://powołania-bonifratrzy.pl/ 

 

Warszawa /3.03.2023/ Dziś w kurii prowincjalnej odbywa się posiedzenie 

Zarządu Prowincji. Omawiano spraw dot. braci, konwentów  

i działalności apostolskiej. W części obrad uczestniczył przeor z konwentu  

w Marysinie o. Piotr i br. Bartłomiej z tamtejszej wspólnoty oraz br. Mateusz. 

 

Co przed nami: 

Prowincja Polska /8.03.2023/ Uroczystość św. Jana Bożego. Przełożony 

Generalny, Brat Jesús Etayo Arrondo, sac. z okazji uroczystości Założyciela 

Zakonu przesłał list skierowany do całej Rodziny Szpitalnej. List został już 

przesłany do konwentów i dzieł apostolskich, a jego wersja elektroniczna 

zamieszczona jest na www.bonifratrzy.pl w Aktualnościach. Zachęcamy 

do lektury! 

Warszawa /19-21.03.2023/ Komisja Międzyprowincjalna Europy Wschodniej  

i Środkowej. 

 

Zakopane /19-24.03.2023/ I tura rekolekcji zakonnych. 

 
 

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.  
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