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„W swoim życiu miałem okresy, kiedy wymagałem zbyt wiele. Potem zrozumiałem, że
trzeba przewodzić i pozwalać dojrzewać.”
- papież Franciszek w wywiadzie
udzielonym argentyńskiej agencji informacyjnej Télam

Neuburg /29.06.2022/ Z okazji obchodów Jubileuszu 400-lecia Prowincji
Bawarskiej w niemieckim Neuburgu nad Dunajem odbyło się spotkanie braci
bonifratrów z Europy Centralnej, na które przybyli prowincjałowie prowincji
Bawarskiej, Polskiej i Austriackiej z delegacją braci. Dokładnie tego dnia
29 czerwca w roku 1622 z Wiednia przybyli pierwsi bracia bonifratrzy
do Neuburga nad Dunajem, co dało początek dzisiejszej prowincji
bawarskiej. Głównym punktem programu była Msza św. w kościele
klasztornym bonifratrów, której przewodniczył ordynariusz diecezji augsburskiej
biskup Bertram Meier. Po Mszy św. prowincjał bawarski br. Rudolf Knopp
wręczył trzem, zasłużonym dla zakonu osobom uroczysty dokument
włączający ich do grona honorowych członków do zakonu bonifratrów.
Po uroczystościach w kościele bracia przemieścili się na wspólny poczęstunek
do sąsiadującego z kościołem domu seniora, którzy prowadzą bonifratrzy.
Przed Mszą św. polska grupa braci udała się na miejscowy cmentarz, aby
wspólnie pomodlić się nad grobem niedawno zmarłego śp. br. Eduarda
Bauer, który w sposób szczególny w latach 90. ubiegłego wieku zaangażował
się w pomoc naszej prowincji, szczególnie gdy chodzi o szpitale. Pełna relacja
do obejrzenia na naszej stronie internetowej i
w linku poniżej
https://bonifratrzy.pl/bonifraterskie-spotkanie-braci-z-europy-centralnej/
Konary /29.06.2022/ Za nami piękny czas poświęcony na naukę pisania Ikon.
Dziewięcioro pracowników Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej oraz
mieszkańcy Gminy Mogilany mogli zmierzyć się z tym trudnym zadaniem dzięki
udziałowi w projekcie "Integrowanie przez Ikonopisanie", który jest
współfinansowany ze środków Gminy Mogilany. Jak mówią sami uczestnicy,
był to czas pełen zadumy, zatrzymania i skupienia na modlitwie i pisaniu Ikon.
Zwieńczeniem ich trudu była wspólna Msza św. na której nasz kapelan
ks. Jacek poświęcił każdą Ikonę. Ten wspólny czas otworzył nowe możliwości
oraz chęci zgłębiania wiedzy i umiejętności związanej z pisaniem ikon.
Instruktorzy terapii zajęciowej WTZ Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej biorą
udział w szkoleniu w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia
wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Szkolenie kadry będzie
odbywać się w terminie od 28 czerwca do 1 lipca br. Jest to przygotowanie
do testowania nowej dokumentacji oraz podejścia do pracy z osobami
z niepełnosprawnościami. /N. Gębka/
Konary /29.06.2022/ W podziękowaniu za wspólne przygotowanie obchodów
Bożego Ciała - Przeor naszego Konwentu na Zielonej - Ojciec Anzelm zaprosił
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wszystkich zaangażowanych na wspólnego grilla! Nie mogło zabraknąć
naszych okolicznych mieszkańców na których zawsze możemy liczyć, za co
serdecznie dziękujemy!! Ponadto w przygotowania byli zaangażowani Nasi
pracownicy! Takiej współpracy życzymy sobie na przyszłość! Dziękujemy
również Ojcu Eugeniuszowi Kretowi, który zaszczycił Nas swoją obecnością!
Dziękujemy za tak cudowny wieczór pełen radości i uśmiechów! /N. Gębka/
Konary /27-29.06.2022/ W minionym tygodniu 15 osobowa grupa uczestników
ŚDS pod opieką terapeutów wyruszyła poznać najbardziej malownicze miasta
naszego kraju. Pierwszym celem wycieczki był Sandomierz i jego piękne
zakątki jak Brama Miejska, Rynek i Ratusz. Przeszliśmy Wąwozem Królowej
Jadwigi oraz słynną bramą - Uchem Igielnym. Rozkoszowaliśmy się smakiem
osławionych sandomierskich zapiekanek, przeszliśmy szlakiem przez Góry
Pieprzowe i późnym popołudniem dotarliśmy do Kazimierza Dolnego, gdzie
po odwiedzeniu kazimierskiego rynku wspięliśmy się na wzgórze Trzech Krzyży,
skąd podziwialiśmy malowniczy zachód słońca. Część uczestników zdobyła
wąwóz Norowy Dół. Ostatniego dnia pojechaliśmy do Nałęczowa - tu
wypoczęliśmy w parku zdrojowym, zobaczyliśmy pomnik B. Prusa, chatę
S. Żeromskiego oraz drewniany kościół zbudowany w stylu Zakopiańskim.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy park i pałac w Kurozwiękach. Cała grupa
uczestników wróciła do domów zadowolona i pełna nowych wrażeń
a w drodze powrotnej padały deklaracje chęci ponownego wyjazdu na
wycieczkę. /E. Solecka-Florek/
Warszawa /1.07.2022/ W kurii prowincjalnej odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie zarządu prowincji. Głównym tematem posiedzenia były plany
posługi duszpasterskiej w rektorskim kościele braci bonifratrów w Warszawie.
Warszawa /1.07.2022/ Dziś także, w kurii prowincjalnej, po wieloletniej
współpracy uroczyście żegnaliśmy Panią Annę Makaruk – dyrektora ds.
finansowych prowincji. Brat Prowincjał wraz z Radą i najbliższymi
współpracownikami dziękował Pani Ani za zaangażowanie, wsparcie
merytoryczne i wiedzę, którą przez ostatnie 27 lat dzieliła się z nami w
tworzeniu, organizacji i zarządzaniu bonifraterskimi dziełami apostolskimi.
Poniżej krótkie podziękowania Pani Ani przesyłane do całej Rodziny
Bonifraterskiej:
„Szczęść Boże, Dzień dobry,
przyszedł czas na pożegnania...
Trudno jest odchodzić po tak długim okresie współpracy z Prowincją.
Cieszę się, że dane mi było uczestniczyć w ogromnych zmianach jakie zaszły
w Prowincji w tym czasie.
Wszystkim Braciom i Współpracownikom bardzo dziękuję za współpracę,
profesjonalizm. Bardzo dziękuję za cierpliwość i życzliwość okazywaną mi
wielokrotnie.

Życzę Państwu zdrowia, pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i
prywatnym.
Prowincji życzę dalszego rozwoju w realizacji charyzmatu zakonu.
Nowemu Zarządowi Prowincji życzę samych sukcesów i realizacji wszystkich
zamierzeń.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Z wyrazami szacunku,
Anna Makaruk
Dyrektor ds. Finansowych”
Co przed nami:
Rzym /7-8.07.2022/ W kurii generalnej po zakończeniu kapituł w prowincjach
europejskich odbędzie się spotkanie prowincjałów Europy. Na spotkanie uda
się Prowincjał br. Franciszek, aby wspólnie z innymi prowincjałami pod
przewodnictwem radnego generalnego br. Joaquima spojrzeć na europejską
rzeczywistość zakonu i zastanowić się nad aktualnymi planami na najbliższe
lata.
Drohobycz /14-15.07.2022/ Posiedzenie zarządu prowincji, które poświęcone
będzie naszej działalności w Drohobyczu i udzielanej przez zakon pomocy
w Ukrainie.
Wiedeń /21-22.07.2022/ W kurii prowincjalnej prowincji austriackiej odbędzie
się posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej.
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