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Informator Tygodniowy Prowincji
„Okres letni może być też cenny, by otworzyć Ewangelię i czytać ją powoli, bez
pośpiechu. Pozwólmy, aby te karty stawiały nam pytania, zastanawiając się, jak
wygląda nasze życie, czy jest zgodne z tym, co mówi Jezus.”
Papież Franciszek

Konary /16.07.2022/ Bonifraterska Fundacja Dobroczynna wraz z Konwentem
Bonifratrów
gościła
organizowaną
przez
Księży
Salwatorianów
X międzynarodową pieszą pielgrzymkę z Węgier do Łagiewnik. W pielgrzymce
wzięło udział 50 osób z Węgier, Słowacji i Polski. To już kolejny raz, kiedy
gościliśmy tak wyjątkowych wędrowców. Po modlitwie w naszej kaplicy,
przywitaniu przez Ojca Przeora, pielgrzymi odpoczywali w ogrodzie częstując
się smakołykami przygotowanymi przez nasze dzieła i okolicznych
mieszkańców. To kolejny piękny przykład współpracy jaka zawiązała się między
bonifraterskim dziełem, a społecznością lokalną. Mamy poczucie, że możemy
liczyć na siebie nawzajem! Dziękujemy!
Konary/21.07.2022/ - Mieszkańcy DPS, uczestnicy zajęć ŚDS oraz WTZ mieli
okazję wziąć udział w koncercie przebojów muzyki operowej i klasycznej
z różnych stron świata w wykonaniu śpiewaka operowego, absolwenta
Akademii Muzycznej w Krakowie Pana Marcina Kotarby, który swoim talentem
porwał wszystkich słuchaczy w niepowtarzalną podróż muzyczną, pełną
emocji, wrażeń i wzruszeń. Repertuar zawierał szeroki wachlarz muzyczny
począwszy od utworów Jana Kiepury a skończywszy na utworach Elvisa
Presley'a. Ze względu na różnorodność repertuaru każdy z uczestników
koncertu mógł zaspokoić swoje upodobania muzyczne. Licznie zgromadzona
publiczność nagrodziła wykonawcę gromkimi brawami. Artysta zapewnił, że
odwiedzi Konary ponownie. /J. Lannoy/
Wiedeń /21-22.07.2022/ Dzisiaj w kurii prowincjalnej prowincji austriackiej
zakończyło się posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej
i Wschodniej, w której uczestniczyli prowincjałowie z prowincji polskiej
– br. Franciszek Salezy Chmiel, bawarskiej – br. Rudolf Knopp i austriackiej – br.
Saji Mullankuzhy wraz z radnym generalnym br. Joaquimem Errra Mas,
odpowiedzialnym z ramienia zarządu generalnego za ten region zakonu.
Przewodnim tematem spotkania było omówienie Europejskiej Komisji
Prowincjałów, która odbyła się w Rzymie. Poza tym sprawy wspólnego
nowicjatu europejskiego w Brescii, zagadnienia promocji powołań i formacji
braci, przygotowania do kapituły generalnej, deklaracje kapituł, połączenie
prowincji bawarskiej i austriackiej oraz specyfika pomocy walczącej Ukrainie
z najeźdźcą rosyjskim były głównymi tematami dwudniowego spotkania.
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Bardzo prosimy oraz przypominamy o wypełnieniu ankiety nt. inkluzji społecznej
każdego dzieła, które takie usługi świadczy dla swoich Podopiecznych.
Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_iqdZeWw4P_fPDfb_sVDf4fig
d6T9w6Cxt38VoGT8lndAg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Co przed nami:
Konary /23-24.07.2022/ Już w najbliższy weekend w Konarach odbędą się
warsztaty "Zdrowy duch na Zielonej" w ramach Zabawy Odkrywaj Skarby Blisko
Krakowa. Inicjatywa powstała we współpracy z Blisko Krakowa - Lokalna Grupa
Działania, a skierowana jest do rodzin z dziećmi. Głównym celem spotkania jest
odkrywanie lokalnych skarbów w postaci dziedzictwa naturalnego
i kulturowego. W planie mamy warsztaty o kwiatach i ziołach, plecenie
wianków, a także zmagania sportowe dla całych rodzin!
Cieszyn /25-31.07.2022/ W ostatnim tygodniu sierpnia Wspólnota z Cieszyna
planuje kolejną pielgrzymkę na Litwę. Tym razem przed nami dwa zasadnicze
cele : wizyta na Starym Mieście w Wilnie połączona z odwiedzinami u Matki
Miłosierdzia oraz czynny udział w uroczystościach odpustowych, które odbędą
się w Kaplicy NMP Uzdrowicielki Chorych we wsi Goje, przed cudownym
wizerunkiem Matki Boskiej Uzdrowicielki Chorych w ostatnią niedzielę sierpnia.
Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej!
(KRS 0000134759)

