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Informator Tygodniowy Prowincji

„Dziś miłosierdzie wymaga wielkiej «wyobraźni», wielkiej fantazji, ogromnej
kreatywności, które uczynią z nas apostołów miłosierdzia, poetów miłosierdzia.
Bardzo potrzebujemy dzisiaj poezji miłosierdzia. Miłosierdzie ma wiele twarzy, tyle, ilu
jest poranionych i leżących na ziemi. Każdy nosi w sobie jakąś ranę, choć nie
wszystkie są widoczne. Z serca błogosławię wasze dzieła miłosierdzia, także te
realizowane osobiście, spontanicznie oraz w ukryty sposób. Błogosławię tych, którzy
otwierają umysły i serca, którzy otwierają domy i zasoby dla chorych, osób starszych,
bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów, wszystkich ubogich, cierpiących
i zepchniętych na margines, a także dla dzieci, które potrzebują domów i rodzin.
W ten sposób, otwierając drzwi, otwierając wszystko, Kościół przybiera najbardziej
ewangeliczne oblicze, oblicze Dobrego Samarytanina, który nie chce i nie może być
obojętny.”
- Papież Franciszek do pielgrzymów z Archidiecezji Łódzkiej

W dniu 28.04.2022 r., w wieku 83 lat, zmarł biskup senior Adam Lepa Honorowy Członek Zakonu Bonifratrów i wieloletni przyjaciel naszej prowincji.
- wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie Konary /25.04.2022/ W Myślenicach odbył się festiwal piosenki "Śpiewam
sercem". Warsztatowy zespół "Zielona Kapela" Bonifraterskiej Fundacji
Dobroczynnej w składzie: Beata Jamroz, Maria Pajdzik, Karol Kołaczyk oraz
Wojciech Muller wyśpiewał pierwsze miejsce w kategorii zespoły! Zespół
prowadzony przez Jarosława Wilkosza wykonał pieśń Boba Dylana
w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego pt. „Czasy nadchodzą nowe”.
Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne laury!! /N. Gębka/
Iwonicz /27.04.2022/ Odbyło się posiedzenie zarządu prowincji, które
w sposób szczególny było poświęcone konwentowi i naszej działalności
w Drohobyczu. Zarząd wysłuchał relacji br. Wawrzyńca z działalności
wspólnoty w Drohobyczu, która wspomaga regularnie 250 osób. Bracia
współpracują również z lokalną parafią oraz szkołami, wspomagając m. in.
osierocone dzieci. Obecnie zaopatrują osoby potrzebujące, przede
wszystkich w żywność. Głównie są to uchodźcy ze wschodniej Ukrainy.
Iwonicz /27.04.2022/ Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu został odwiedzony
przez nowego Prowincjała - br. Franciszka Salezego Chmiela oraz radnych
prowincjalnych. Na spotkaniu ze społecznością ośrodka br. Prowincjał
wszystkich przywitał, przedstawił odpowiedzialności poszczególnych radnych
i dziękował współpracownikom za zaangażowanie, którego efektem są m.in.
różne inicjatywy podejmowane przez placówkę, jak chociażby ostatnia akcja
pomocowa na rzecz Ukrainy. Br. Wawrzyniec z kolei podzielił się z nami
doświadczeniami trudnej wojennej rzeczywistości i poprowadził wspólną
modlitwę za Ukrainę. Prowincjał poprosił nas o modlitwę, oczywiście
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będziemy o tym pamiętać, życzymy owocnej
błogosławieństwa w codziennej posłudze. /A. Rysz/
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Kuria Prowincjalna/28.04.2022/ Ekonom prowincji zakupił samochód osobowy
Skoda na potrzeby kurii prowincjalnej oraz prowincjała w celu odwiedzania
konwentów i ośrodków prowincji.
Łódź /29.04.2022/ Do magazynu łódzkiego konwentu dotarły dary zebrane
przez Prowincję Hiszpańską i współpracującą z nią Fundację Avanza - łącznie
33 palety materiałów medycznych, środków higieny osobistej dla dzieci
i dorosłych oraz żywność.
Kuria Prowincjalna /29.04.2022/ Poprzez aplikację ZOOM odbyło się kolejne
spotkanie Zespołu Kurii Generalnej Ukraine Emergency Coordination.
Omówiono sytuację w Drohobyczu - w Stacji Opieki Socjalnej i jej potrzeby
w najbliższym czasie. W prowincjach europejskich trwa zbiórka funduszy
z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym, którzy ucierpieli w wyniku
konfliktu na Ukrainie. Kolejne spotkanie przewidziane jest na 11 maja 2022.
Na prośbę Prowincjała br. Franciszka prosimy o zamieszczanie bieżących
wydań itp. na lokalnych stronach internetowych każdego konwentu i dzieła
w zakładce aktualności.
Co przed nami:
/1.05.2022/ Świętego Ryszarda Pampuri - święto patronalne konwentu
w Warszawie.
/1.05.2022/ Świętego Józefa Robotnika - święto patronalne konwentu
w Konarach i Ząbkowicach Śląskich.
/2 - 8.05.2022/ VII Tydzień Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa. Materiały
otrzymane z kurii generalnej zostały rozesłane do przeorów, dostępne są
także na naszej stronie internetowej w linku poniżej https://bonifratrzy.pl/wpcontent/uploads/2022/04/VII-Tydzien-Modlitw-o-Powo%C5%82ania-doSzpitalnictwa.pdf
/4.05.2022/
Świętego
w Zebrzydowicach.
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Katowice /8.05.2022/ W ramach VII edycji cyklu Muzycznych Wieczorów
o godz. 18.00 w Bazylice św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej
w Katowicach – Bogucicach odbędzie się koncert charytatywny “Słowem
i muzyką opowiedziane”. W tym niezwykłym wydarzeniu artystycznym
usłyszymy Listy św. Jana Bożego w interpretacji Zbigniewa Stryja, aktora Teatru
Nowego w Zabrzu oraz utwory J. S. Bacha, A. W. Mozarta i innych

kompozytorów w wykonaniu Orkiestry
kierownictwem Macieja Tomasiewicza.
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Dębowiec /10 - 11.05.2022/ 148 plenarne zebranie Konferencji Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich. Tematem spotkania jest Kościół po
pandemii.
Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej!
(KRS 0000134759)

