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„Niech kapłan będzie sługą wszystkich. To jest szczególnie jego zadanie, jego 

miejsce: służyć. A lud potrafi to rozpoznać. Wie, kiedy kapłan jest naprawdę sługą, 

który poświęca się dla innych. Wtedy mówią: Mamy dobrego księdza. Wtedy są 

szczęśliwi, wtedy są naprawdę szczęśliwi. (…) Słowo głoszone najpierw, jeśli to 

możliwe, musi być przeżywane; nie mogę mówić do innych: bądźcie dobrzy, jeśli ja 

sam nie jestem najpierw wystarczająco dobry; i gdybyście wiedzieli, jakie to 

krępujące dla biskupa stanąć przed ludźmi i powiedzieć: Bądźcie dobrzy, bądźcie 

lepsi, bo ja sam może nie zrobiłem wystarczająco dużo, ja też nie jestem 

wystarczająco dobry. Byłoby wspaniale, gdybym ja, przed głoszeniem kazań innym, 

zrobił wszystko, co zalecam innym. Nie zawsze jest to możliwe. Trzeba być 

zadowolonym z podejmowanych starań, mamy swój temperament, mamy też 

słabości. Ale kapłan, jeśli chce być kapłanem, nie może przychodzić i głosić innym, 

jeśli sam najpierw nie próbował przynajmniej - z podejmowanym wciąż na nowo 

wysiłkiem - robić tego, o co prosi innych.“ 

z homilii bł. Jana Pawła I wygłoszonej podczas  

jego święceń prezbiteratu w 1968 roku 

 

 

Cieszyn /06.09.2022/ Około 5.00 rano w naszym Domu Pomocy Społecznej 

doszło do tragedii. Wybuchł pożar, w wyniku którego zmarł 47- letni 

mieszkaniec DPS-u, 4 osoby zostały ranne, a 78 osób ewakuowano z budynku. 

Prosimy o wsparcie modlitewne, a także materialne. Straty są bardzo duże, 

pomieszczenia zniszczone przez ogień wymagają generalnego remontu. 

48 osób nie może obecnie przebywać w swoich pokojach. Fundacja 

Bonifraterska utworzyła zbiórkę na portalu www.siepomaga.pl, której celem 

jest pomoc i zebranie środków potrzebnych by Dom Pomocy Społecznej 

mógł znowu w pełni działać. Wielokrotnie to ich działanie niosło pomoc 

ludziom, a teraz oni potrzebują naszego wsparcia. Za każdą wpłatę 

serdecznie dziękujemy!!! 
 

Link do zbiórki: 

https://www.siepomaga.pl/dps-cieszyn 

Zembrzyce /02-04.09.2022/ W ośrodku wypoczynkowo-rekolekcyjnym Totus 

Tuus koło Kalwarii Zebrzydowskiej, po dwóch latach niebytu spowodowanego 

pandemią covid-19, odbył się kolejny, już XVIII Zjazd Formacyjno-

Integracyjny Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego. W roku jubileuszowym – 100-

lecia reaktywacji Prowincji Polskiej do ośrodka Totus Tuus  przyjechało 200 

uczestników: braci i współpracowników ze wszystkich konwentów i dzieł 

apostolskich naszej Prowincji aby spędzić ze sobą kilka dni na wspólnej 

rekreacji, modlitwie i edukacji. Podczas trzydniowego spotkania nie zabrakło 

ciekawych wykładów, omówienia spraw związanych z działalnością Prowincji 

Polskiej, prac w grupach integracyjnych oraz koncertów. Przybyłych gości 

przywitał Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel, który dziękując za przybycie 

wskazał jak ważna jest jedność i dobra praca pomiędzy bonifraterskimi 

http://www.siepomaga.pl/
https://www.siepomaga.pl/dps-cieszyn?fbclid=IwAR2g2emGngbLIL2svZI5TVsW_8tpomDKl4jweLzr4ZeIZRT6XFx7fmqi5bc


dziełami w różnych miastach Polski. Po przywitaniu wygłoszona została krótka 

prelekcja przez o. prof. dr hab. Pawła Warchoła OFMConv - ,,O miłosierdziu". 

Atrakcją piątkowego wieczoru był występ zespołu Gospelsi, dzięki któremu 

mogliśmy śpiewem i tańcem wielbić Boga! Drugiego dnia zjazdu 

wysłuchaliśmy wykładu jubileuszowego „O naszej działalności i sytuacji w 

Ukrainie, jak pomagamy, jak możemy pomagać, jaka czeka nas przyszłość”, 

który poprowadził ks. Mirosław Lech z Ukrainy, proboszcz parafii p.w. Św. 

Bartłomieja Apostoła w Drohobyczu wspierający, od lutego 2022 wraz  

z naszym konwentem bonifratrów, poszkodowanych w wyniku konfliktu 

Ukraińców. Przedstawił formy udzielanej pomocy, zarówno tej materialnej jak  

i wsparcia modlitewnego i duchowego. Popołudniu uczestnicy podzielili się 

na małe grupki aby w ten sposób móc się lepiej poznać, a także 

kontynuować rozważania o pomocy Ukrainie i codziennej pracy  

w bonifraterskich dziełach. Następnie na oficjalnym plenum, każda grupa 

przedstawiła swoje wnioski i pomysły. Wieczorem uczestnicy bawili się na 

koncercie Lidii Jazgar z zespołem, która zaprezentowała Koncert 

Jubileuszowy ,,FATE BENE FRATELLI - Bonifraterski Koncert dla Braci 

Bonifraterskiej”. Ostatni dzień Zjazdu poświęcony był na prezentacje 

dotyczące różnych dziedzin działalności bonifraterskiej. Swoje prezentacje 

wygłosili Elżbieta Okrasa z Boni Fratres Pharmaceutical, Jerzy Jambor  

z Polskiego Komitetu Zielarskiego, Michał Lehmann, dyrektor generalny 

Prowincji Polskiej oraz Wioletta Niemiec z  Bonifraterskiego Centrum 

Medycznego. Podsumowując tegoroczne spotkania bonifraterskie 

prowincjał, br. Franciszek Salezy Chmiel podziękował wszystkim za obecność  

i za wspaniałą integrację. Wręczył także jubileuszowe statuetki dla 

przedstawicieli wszystkich konwentów i dzieł bonifraterskich. Uroczysta 

niedzielna Msza Święta zakończyła Bonifraterski Zjazd. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom, a także Ośrodkowi wypoczynkowo-rekolekcyjnemu Totus 
Tuus  za wspaniałą gościnność i pomoc w organizacji. Pełna relacja na naszej 

stronie internetowej w aktualnościach https://bonifratrzy.pl/xviii-zjazd-

formacyjno-integracyjny-rodziny-swietego-jana-bozego/ 

Prowincja Polska /07.09.2022/ Na stronie https://bonifratrzy.pl/inkluzja-

spoleczna/ dostępna jest już zakładka komitetu inkluzji społecznej! Można tam 

znaleźć garść podstawowych informacji, cele i aktualne wydarzenia! 

Zapraszamy do śledzenia aktualnych działań! Serdeczne podziękowania dla 

wszystkich, którzy zaangażowali się w uzupełnienie udostępnionej ankiety 

dotyczącej działań inkluzyjnych w Waszych dziełach! Wyniki są w trakcie 

opracowywania w wersji polskiej oraz angielskiej! Już wkrótce więcej 

informacji! /N. Gębka/ 

Kraków /08.09.2022/ W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

bonifraterska wspólnota zakonna przeżywała duchową radość wraz 

ze współbratem Dawidem Fidzińskim, który podczas porannej Mszy św. 

w  Sanktuarium św. Jana Bożego w Krakowie odnowił na ręce Prowincjała br. 

Franciszka Salezego swoje śluby czasowe. Mszę św. koncelebrowaną, 

pod przewodnictwem brata Alberta Ch. Dorociaka odprawił także 

https://bonifratrzy.pl/xviii-zjazd-formacyjno-integracyjny-rodziny-swietego-jana-bozego/
https://bonifratrzy.pl/xviii-zjazd-formacyjno-integracyjny-rodziny-swietego-jana-bozego/
https://bonifratrzy.pl/inkluzja-spoleczna/
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ks. Krzysztof Wąs, nowopowołany kapelan Szpitala Bonifratrów w Krakowie. 

Bratu Dawidowi życzymy błogosławieństwa Bożego, wielu łask i owoców 

Ducha Świętego w powołaniu i charyzmacie szpitalnym. Niech Maryja - 

Patronka Zakonu towarzyszy i wspiera Brata w podążaniu śladami św. Jana 

Bożego!  

Co przed nami 

Kraków /9-11.09.2022/ Po przerwie spowodowanej pandemią covid-19  

w konwencie bonifratrów w Krakowie odbędą się rekolekcje powołaniowe pt. 

“Ja jestem drogą”. Prowadzący, brat Seweryn i brat Dawid zachęcają do 

udziału mężczyzn rozeznających drogę swojego życia. 

 

Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej! 

(KRS 0000134759) 

 

 


