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„To, co najlepsze w życiu jest dopiero przed nami” 

Papież Franciszek w katechezie środowej  

kończącej cykl rozważań poświęconych starości 

 

 
 

 

Wiedeń /26.08.2022/ W tutejszym konwencie dobiega końca doroczne 

spotkanie braci scholastyków z europejskich prowincji zakonu bonifratrów, 

którzy jutro, poza uczestnikami z Austrii, rozjadą się do swoich macierzystych 

prowincji. W spotkaniu uczestniczą bracia z prowincji francuskiej (4), polskiej 

(1), bawarskiej (1) i austriackiej (2) wraz ze swoimi magistrami - braćmi 

odpowiedzialnymi za formację braci scholastyków. Wspólna Eucharystia, 

modlitwy, zajęcia formacyjne oraz rekreacja wypełniają program spotkania. 

Dbanie o zachowanie równowagi między wspólnotą – pracą - a czasem 

wolnym, wojna w Ukrainie i komunikacja pomiędzy braćmi to główne tematy, 

które aktualnie są istotne w codziennym życiu braci scholastyków i były 

omawiane podczas tego tygodniowego spotkania, zarówno podczas pracy 

w grupach jak i na plenum. Bezpośrednia możliwość spotkania braci  

z różnych regionów geograficznych zakonu otwiera braci na jego wymiar 

międzynarodowy, umocnienia więzi i wspiera świadomość, że jedność  

i wspólnotowość są bardzo ważne w realizacji misji i charyzmatu św. Jana 

Bożego. Spotkanie w Wiedniu jest dla scholastyków okazją nie tylko do 

bliższego poznania bonifratrów i ich działalności w samej stolicy Austrii. Bracia 

mieli okazję poznać także miejsce i historię pierwszej lokalizacji bonifratrów po 

północnej stronie Alp datowaną na rok 1605, udając się na jednodniową 

wycieczkę do nieodległych od Wiednia czeskich Valtic. Dzisiaj dzień skupienia 

i adoracji Najświętszego Sakramentu, który zakończy się wspólnym 

podsumowaniem mijającego tygodnia pracy formacyjnej. Z naszej prowincji 

scholastykowi br. Dawidowi towarzyszy br. Łukasz - magister scholastykatu. 

Zebrzydowice /25.08.2022/ 9 Dożynkowe Spotkanie Integracyjne  

w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach jest już wspomnieniem, ale tym 

bardzo miłym i zapisującym się na długo w pamięci. Tegoroczne  święto 

plonów zgromadziło gości z 32 ośrodków wsparcia aż z 4 województw: 

małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Ten wyjątkowy 

dzień rozpoczął się od uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym. Po 

ceremonii w barwnym i radosnym korowodzie powróciliśmy do Konwentu, 

gdzie na przybyłych czekała już moc atrakcji. Zabawa taneczna, kiermasz 

rękodzieła, wystawa fotografii, loteria fantowa, wyprzedaż garażowa, 

warsztaty ceramiczne, tkackie, kaligarficzne, osada tatarska, wicie wianków, 

kącik plastyczny dla najmłodszych to tylko niektóre przygotowane przez 

organizatorów niespodzianki, które cieszyły się dużą popularnością. 

Wspaniała, pozytywna atmosfera wydarzenia po raz kolejny unaoczniła nam, 

jak ważna i potrzebna jest integracja różnych środowisk: osób 



niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci, społeczności lokalnej. Nikt tego dnia 

się nie śpieszył, mieliśmy dla siebie czas, mogliśmy się poznać, porozmawiać, 

ucieszyć. "Dziękujemy za ten czas...czas radości i zabawy, czas zawiązywania 

nowych znajomości, czas obecności...autentyczny CZAS INTEGRACJI – taki 

komentarz wystawił nam na swoim profilu jeden z zaproszonych ośrodków. To 

dla nas najpiękniejsza pamiątka po 9 Dożynkowym Spotkaniu Integracyjnym 

w Zebrzydowicach. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy! /K. Mentel/ 

Pełna relacja z tego wydarzenia w linku poniżej https://bonifratrzy.pl/9-

dozynkowe-spotkanie-integracyjne-w-konwencie-bonifratrow-w-

zebrzydowicach/ 

Polska/Ukraina /24.08.2022/ do naszego konwentu w Drohobyczu dotarł, 

zakupiony z funduszy kurii generalnej Zakonu, 20′ kontener magazynowy. 

Posłuży on braciom bonifratrom do przechowywania artykułów spożywczych 

przeznaczonych dla miejscowej ludności, która w wyniku konfliktu na Ukrainie 

cierpi na braki podstawowych art. żywnościowych. Zbiórki funduszy, jak 

i zbiórki art. żywnościowych i środków ochrony osobistej, na prośbę brata 

generała, zostały uruchomione we wszystkich prowincjach europejskich 

Zakonu Bonifratrów tuż po wkroczeniu wojsk rosyjskich na teren naszego 

sąsiada, w lutym 2022 r. Dziś także został przekazany wojsku z powiatowego 

oddziału w Drohobyczu sprzęt medyczny w postaci plecaków medycznych 

z wyposażeniem, apteczek medycznych i generator prądu, który z kurii 

prowincjalnej w Warszawie odebrał kilka dni wcześniej ks. Mirosław Lech, 

proboszcz parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła. Cały czas staramy się 

wspierać materialnej  finansowo Ukraińców. Otaczamy Ukrainę także 

modlitwą o pokój! Bóg zapłać za wsparcie finansowe, duchowe i 

modlitewne! Relacja w aktualnościach na naszej stronie internetowej 

https://bonifratrzy.pl/wsparcie-ukrainy/ 

Warszawa /24.08.2022/ Od 2023 roku rozpoczniemy współpracę na polu 

duszpasterstwa katolików anglojęzycznych pod patronatem Jego Eminencji 

Ks. Kard. Kazimierza Nycza. List intencyjny dotyczący rozpoczęcia współpracy 

uroczyście podpisali prowincjałowie obu Zakonów wraz z kardynałem 

24 sierpnia 2022 roku w Kurii Metropolitalnej w Warszawie. 

 

 

Co przed nami: 

 

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”. 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 nordic walking. Gwiazdą 

tegorocznego Festiwalu będzie zespół „Redlin” a całość uwieńczona zostanie 

pokazem sztucznych ogni. 

https://bonifratrzy.pl/9-dozynkowe-spotkanie-integracyjne-w-konwencie-bonifratrow-w-zebrzydowicach/
https://bonifratrzy.pl/9-dozynkowe-spotkanie-integracyjne-w-konwencie-bonifratrow-w-zebrzydowicach/
https://bonifratrzy.pl/9-dozynkowe-spotkanie-integracyjne-w-konwencie-bonifratrow-w-zebrzydowicach/
https://bonifratrzy.pl/wsparcie-ukrainy/


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.  

 

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 

(KRS 0000134759) 

 

 


