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„Św. Teresa Benedykta od Krzyża jest przykładem, jak życie wypełnione miłością 

może być powolną drogą do otwarcia się, przejścia przemiany w człowieka, który 

jest dziełem Syna Bożego. (...) Przez całe życie poszukiwała prawdy i nawet  

w czasach, gdy uważała się za ateistkę i wydawała obojętna na kwestie wiary, jej 

wrażliwe, oparte na silnych zasadach moralnych sumienie, jej intelektualna 

uczciwość, kazały jej odrzucić relatywizm i subiektywizm."  

– powiedział w Auschwitz kardynał Michael Czerny w homilii w 80-tą rocznicę 

męczeńskiej śmierci św. Edyty Stein - s. Teresy Benedykty od Krzyża 

 

Prowincja Polska /lipiec 2022/ Funkcję Głównej Księgowej w Prowincji Polskiej 

objęła Pani Ilona Truskolas. Serdecznie gratulujemy! Pani Ilona Truskolas  

w latach 2000-2016 współpracowała już z naszym Zakonem – w szpitalu 

Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o pracowała jako 

Dyrektor Finansowy i Główna Księgowa. Witamy ponownie na pokładzie  

i życzymy owocnej współpracy w realizacji charyzmatu św. Jana Bożego! 

Pierwszym zadaniem Pani Ilony będzie opracowanie skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Prowincji Polskiej Bonifratrów 2021, które, jak co 

roku, do końca sierpnia należy przesłać do Kurii Generalnej Zakonu. 

Spółka Boni Fratres Pharmaceutical informuje o wprowadzeniu nowego 

produktu do swojej oferty. Borelifratin Forte to naturalna mieszanka ziołowa  

w postaci saszetek do zaparzania. Jest polecana pacjentom, którzy walczą  

z boreliozą i innymi chorobami odkleszczowymi oraz profilaktycznie osobom 

narażonym na ukąszenia kleszczy. /E. Ołdak/ 

Więcej na temat tego produktu można znaleźć w linku poniżej 

https://produktybonifraterskie.pl/produkt/borelifratin-forte/ 

Toruń /6.08.2022/ W ostatnią sobotę w Toruniu odbyło się 14. Dziękczynienie  

w Rodzinie. To święto toruńskiej rozgłośni, która razem ze swoimi słuchaczami 

dziękuje za możliwość Ewangelizacji poprzez media oraz istnienie Rodziny 

Radia Maryja. Najważniejszym punktem programu była uroczysta Eucharystia, 

której przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej. 

Produkty Bonifraterskie wraz z przedstawicielami Spółki również uczestniczyli  

w tej imprezie. Nasze stoisko produktowe cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem. Spotkaliśmy się z bardzo dużym entuzjazmem pacjentów, 

szczególnie tych dla których Produkty Bonifraterskie były nowością. Uwagę 

uczestników wydarzenia przyciągał nowy preparat Borelifratin forte i Borelix 

forte, Venoczar oraz produkty kosmetyczne. Działania na stoisku 

produktowym wspierał Brat Jan z Dukli OH za co serdecznie dziękujemy.  

/E. Ołdak/ 

https://produktybonifraterskie.pl/produkt/borelifratin-forte/


Piaski /10.08.2002/ Do naszego Ośrodka dostarczono sprzęt rehabilitacyjny 

współfinansowany ze środków PFRON. Na specjalnie w tym celu 

wygospodarowanym i przygotowanym terenie Pacjenci naszego Ośrodka 

będą mogli korzystać, w ramach ćwiczeń na świeżym powietrzu  

z dwustanowiskowej ławki z rowerkiem nożnym oraz dwustanowiskowej ławki  

z młynkiem ręcznym. Dodatkowo do dyspozycji Pacjentów pozostaje nowo 

powstała ścieżka sensoryczna mająca pomóc w doskonaleniu zmysłu 

równowagi i chodzenia w terenie. Wyposażenie to wzbogaca ofertę 

rehabilitacyjną naszego Ośrodka, pozwalając na dodatkową formę 

aktywności fizycznej, tym samym urozmaicając pobyt Pacjentów na naszym 

Oddziale, by tym szybciej wracali do zdrowia i sprawności. W planach mamy 

dalszą rozbudowę infrastruktury terapeutycznej na wolnym powietrzu  

o kolejne stanowiska. /K. Marciniak/ 

Katowice /10.08.2022/ Bonifraterskie Centrum Medyczne, Oddział  

w Katowicach znalazł się wśród placówek medycznych, zgłoszonych przez 

Pacjentów do nagrody Szpital Roku w plebiscycie medycznym HIPOKRATES 

2022. Celem akcji jest docenienie miejsc, które cieszą się największym 

zaufaniem pacjentów, są dobrze zarządzane i mają profesjonalny personel. 

Plebiscyt odbywa się pod patronatem NFZ. W głosowaniu, które  

w woj. śląskim prowadzone jest przez Dziennik Zachodni, głosami czytelników 

przyznane zostaną tytuły dla placówek ochrony zdrowia. Nominacje 

czytelników do zaszczytnych tytułów otrzymali także współpracownicy naszej 

placówki: Kamil Adamczyk, lek. Sylwia Leks, dr n. med. Olga Pierzchała,  

lek. Wojciech Kazura, lek. Konrad Taszycki, prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko, 

dr n. med. Monika Bojdys-Szyndlar, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-

Cop, dr n. med. Krzysztof Wilk, Grzegorz Borowik, Natalia Budak, Justyna 

Pastuszka, Robert Rother, Kinga Grabda, Ewa Kiełbasa, Marcelina Gieroń, 

Maciej Jaskólski. Pani Wioletta Niemiec, prezes BCM Sp. z o.o. w liście 

gratulacyjnym do personelu Szpitala w Katowicach podkreśliła, że 

„dostrzeżenie naszej placówki przez pacjentów (!) i nominowanie nas do 

nagrody jest najlepszym podsumowaniem naszej pracy i zaangażowania, a 

wskazanie tak licznego grona lekarzy, położnych i ratowników medycznych 

napawa nas dumą i pokazuje, jak świetny zespół udało się stworzyć”. 

Co przed nami: 
 

/15.08.2022/ Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

Cieszyn /15.08.2022/ Święto patronalne konwentu.  

Zebrzydowice /25.08.2022/ W Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach 

odbywać się będzie już 9 edycja Dożynkowego Spotkania Integracyjnego, 

współfinansowana ze środków PFRON. Najważniejszą ideą imprezy, obok 

dziękczynienia za plony, jest integracja różnych środowisk: osób 

niepełnosprawnych, młodzieży oraz społeczności lokalnej. Przybędą do nas 

goście z 4 województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego  

i świętokrzyskiego. Spotkanie rozpocznie uroczysta Msza św. w Kościele 



Parafialnym w Zebrzydowicach. Zaplanowaliśmy na ten dzień wspaniałe 

atrakcje, a wśród nich:  zabawę taneczną, osadę tatarską, wicie wianków, 

warsztaty edukacyjne, rękodzieło, produkty lokalne oraz bonifraterskie, loterię 

fantową i wyprzedaż garażową. Serdecznie zapraszamy do wspólnego 

przeżywania tych radosnych chwil! 

Iwonicz /31.08.2022/ W kompleksie ogrodowo-rekreacyjnym na terenie 

Konwentu Bonifratrów w Iwoniczu odbędzie się spotkanie integracyjne osób 

niepełnosprawnych pn. „XV Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy – 

Pożegnanie lata”. Spotkanie pragniemy rozpocząć o godz. 11.00 uroczystą 

Mszą św. odprawioną w naszej Kaplicy. W tegorocznym festiwalu planujemy: 

wystawę prac Mieszkańców DPS-ów, WTZ-ów, ŚDS-ów, gry i zabawy sportowe, 

konkursy edukacyjne przygotowane przez służby mundurowe, hipoterapię, 

ustanawianie rekordu w „biciu” kilometrów w chodzie skandynawskim. Nad 

naszym bezpieczeństwem będzie czuwać: Pogotowie Ratunkowe, Straż 

Pożarna, Policja. Będą również dmuchańce. Na scenie wystąpią między 

innymi osoby niepełnosprawne. Gwiazdą tegorocznego Festiwalu będzie 

zespół „Redlin” a do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny. Całość 

uwieńczona zostanie pokazem sztucznych ogni. 

Wiedeń /21-27.08.2022/ W Prowincji Austriackiej odbędzie się spotkanie 

scholastyków z europejskich prowincji braci bonifratrów po dwuletniej 

przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. 

Zembrzyce /2-4.09.2022/ Zjazd formacyjno-integracyjny współbraci  

i współpracowników naszej prowincji, po pandemicznej przerwie, ponownie 

odbędzie się w znanym wszystkim Ośrodku Totus Tuus. Propozycja 

zakwaterowania uczestników i aktualny program Zjazdu zostaną wkrótce 

przesłane do dzieł i konwentów. 

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 
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