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„Niczego nie pragnąć i niczego nie odrzucać, przyjmować wszystko, co Bóg nam 

zsyła. Ale uważajmy! Zawsze i tylko z miłości, bo Bóg nas kocha i chce zawsze 

wyłącznie naszego dobra”  

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej  

 

 

Warszawa /16.01.2023/ W naszym Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym  

w świetlicy terapeutycznej, w godzinach 15.00-17.00 wspólnie śpiewaliśmy 

kolędy. To spotkanie zorganizowała przede wszystkim p. Anna, córka naszego 

mieszkańca - Stanisława Michnowskiego. Wystąpili: ich zaprzyjaźniona rodzina 

– bracia Kuraszkiewiczowie oraz duet smyczkowy: Roman Figarski (altówka)  

i Helena Siatkowska (skrzypce) – występujący obecnie w Reprezentacyjnym 

Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Razem stworzyli znakomity zespól 

wokalno-muzyczny, który wykonał i prowadził śpiew polskich kolęd.  

W atmosferze radości i zadumy – licznie obecni seniorzy wraz z zarządem 

naszego domu oraz pracownikami – śpiewaliśmy  bożonarodzeniowe utwory,  

z których bije głęboka mądrość, piękno oraz refleksja teologiczna na temat 

miłości Boga do człowieka, naszej wiary i życia rodzinnego. Na koniec tej 

duchowej uczty, artyści wykonali przepiękną Kolędę dla nieobecnych 

Zbigniewa Preisnera, pamiętając o bliskich, którzy już od nas odeszli i zarazem 

wciąż są z nami. /Ks. Robert – kapelan/ 

 

Fundacja Bonifraterska /17.01.2023/ Przed nami czas rozliczeń podatkowych. 

W tym okresie 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 zakon np. szpitalom, hospicjum we 

Wrocławiu, jadłodajniom w Warszawie i Łodzi, a także Domom Pomocy 

Społecznej, gdzie potrzeb jest bardzo dużo. Zakup sprzętu medycznego, 

sprzętu do rehabilitacji, kocy, prześcieradeł i innych środków trwałych 

niezbędnych do niesienia pomocy to cele, które jako Fundacja chcemy 

zrealizować. Dzielenie się dobrem przynosi korzyść! Zachęcamy do wspólnego 

niesienia pomocy na rzecz bonifraterskich dzieł. Każdy z pracowników jest 

częścią jednej wielkiej rodziny szpitalnej św. Jana Bożego. Żeby to poczuć, 

wspólnie możemy okazać solidarność i wesprzeć Fundację Bonifraterską 

poprzez przekazanie naszego 1,5% podatku. /B. Dziwulski/ 

Warszawa - Drohobycz /18.01.2023/ Kolejny bonifraterski transport z pomocą 

humanitarną wyruszył z konwentu w Warszawie na Ukrainę.  Dzień wcześniej 

brat Paweł, przy wsparciu brata Braulio, brata Tymoteusza oraz dwóch Panów 

Andrzejów z naszego ziołolecznictwa, załadowali najbardziej potrzebne 



obecnie na Ukrainie towary. Tym razem pojechały 3 agregaty prądotwórcze, 

łóżko szpitale, materace przeciwodleżynowe, krzesła toaletowe, środki higieny 

osobistej,  500 litrów oleju rzepakowego oraz 600 kg mąki. Transport dotarł do 

bonifraterskiego konwentu w Iwoniczu, gdzie przy pomocy brata Grzegorza – 

iwonickiego przeora i Pana Tadzia - podopiecznego Domu Pomocy Społecznej 

Bonifratrów został przeładowany na busa, którym z Ukrainy przyjechał Pan 

Wołodia – nasz wolontariusz. Tego samego dnia ładunek dotarł do 

bonifraterskiego konwentu w Drohobyczu. /br. Paweł/ 

Kraków /20.01.2023/ O godz. 19.00 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska Polskiego w Nowohuckim Centrum Kultury organizowany 

przez Fundację Bonifraterską w ramach promocji polskiej kultury 

Zakon Bonifratrów /20.01.2023/ Liturgiczne wspomnienie nawrócenia 

Św. Jana Bożego. 

Co przed nami: 
 

Kraków /22.01.2023/ Koncert Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach odbędzie się w sanktuarium braci bonifratrów  

o godz. 17.00. 
 

Warszawa /24.01.2023/ Posiedzenie Zarządu Prowincji.  

Hospitality Europe /26.01.2023/ O godz. 11.00 rozpocznie się bezpłatny webinar 

“Budowanie i utrzymywanie znaczących sieci wolontariatu”. Tłumaczenie 

symultaniczne na język polski jest zagwarantowane, dlatego każdy może wziąć 

udział! Link do spotkania zostanie przesłany do kierownictwa dzieł 

bonifraterskich w najbliższym czasie. Webinar jest częścią inicjatywy 

rozpoczętej przez Europejską grupę roboczą ds. inkluzji społecznej przy Kurii 

Generalnej Zakonu. Serdecznie zapraszamy! 

/02.02.2023/ Święto Ofiarowanie Pańskie i Dzień Życia Konsekrowanego. 
 

/11.02.2023/ Światowy Dzień Chorego.  

 

Bardzo prosimy o przekazanie 1,5% podatku dochodowego na wsparcie 

działalności Fundacji Bonifraterskiej! 
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