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Informator Tygodniowy Prowincji

„Co jest naszym wspólnym mianownikiem? Jan Paweł II - który odwiedził Kazachstan
przed dwudziestu jeden laty właśnie w tym miesiącu - powiedział, że »wszystkie drogi
Kościoła prowadzą do człowieka« i że człowiek jest »drogą Kościoła« (Enc.
Redemptor hominis, 14). Chciałbym dzisiaj powiedzieć, że człowiek jest również
drogą wszystkich religii. Tak, konkretny człowiek, osłabiony przez pandemię,
powalony przez wojnę, zraniony przez obojętność! Człowiek, istota krucha
i wspaniała, która »bez Stwórcy ginie« (Sobór Watykański II, Konstytucja
duszpasterska Gaudium et spes, 36), a bez innych nie istnieje! Przed podejmowaniem
ważnych decyzji trzeba bardziej patrzeć na dobro człowieka, niż na cele
strategiczne i ekonomiczne, interesy narodowe, energetyczne i militarne. Aby
dokonać wyborów prawdziwie wielkich, patrzmy na dzieci, młodzież i ich przyszłość,
na osoby starsze i ich mądrość, zwykłych ludzi i ich realne potrzeby. Powiedzmy
dobitnie, wołając, że osoby ludzkiej nie można sprowadzać do tego, co wytwarza
i zarabia; że należy ją przyjąć, a nigdy nie odrzucać; że rodzina, w języku kazachskim
»gniazdo duszy i miłości«, jest naturalną i niezbywalną komórką, którą należy chronić
i promować, aby mężczyźni i kobiety jutra mogli wzrastać i dojrzewać.“
Papież Franciszek podczas pielgrzymki w Kazachstanie

Cieszyn /16.09.2022/ Zazwyczaj dzielimy się na łamach ITP dobrymi nowinami

płynącymi z Prowincji oraz sukcesami naszych dzieł apostolskich,
prowadzonych przez Konwenty. Wiadomości, które mamy do przekazania
tym razem nie są ani radosne, ani optymistyczne.
Z wielką przykrością i głębokim żalem zmuszeni jesteśmy poinformować, że
w wyniku pożaru, do jakiego doszło w Domu Pomocy Społecznej Konwentu
w Cieszynie, zginął jeden z naszych podopiecznych Ś.P. Andrzej Kozik. Do
tego tragicznego zdarzenia doszło nad ranem w dniu 6 września na parterze
budynku C, przeznaczonego na potrzeby mieszkańców. Szczęśliwie, drugi
z podopiecznych przebywający w pokoju, w którym doszło do zaprószenia
ognia został uratowany, przy dużej ofiarności oraz z zachowaniem zimnej krwi
Pana Wojciecha Smorąga, opiekuna medycznego, który pełnił nocny dyżur
na oddziale. Niestety, wysoki poziom zadymienia oraz stężenia substancji
niebezpiecznych spowodował konieczność ewakuacji wszystkich (prawie 50)
podopiecznych oraz zapewnienia im bezpiecznego zakwaterowania do
czasu, kiedy możliwe będzie wznowienie działalności oddziału. W wyniku akcji
ratowniczo-ewakuacyjnej, niektóre osoby w niej uczestniczące, w tym
wspomniany już Pan Wojciech oraz ks. Tomasz Oponowicz oraz dwóch innych
podopiecznych musiały zostać poddane krótkiej hospitalizacji. Po niezbędnej
obserwacji, wszystkie osoby mogły zostać wypisane ze szpitala i ich zdrowiu
nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Wyrazy wdzięczności i głębokiego
uznania należą się również zastępom straży pożarnej, która bardzo szybko
i sprawnie podjęła akcję gaśniczą, dzięki której udało się uniknąć większych
strat i ograniczyć te, które spowodował pożar. Po zażegnaniu
niebezpieczeństwa, do standardowych w tego typu sytuacjach czynności,
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przystąpiły służby państwowe: prokurator Prokuratury Rejonowej w Cieszynie
oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Na miejscu pracę podjął także Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją którego, do czasu
przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, nie będziemy mogli
użytkować oddziału. Obecnie Mieszkańcy tego oddziału mieszkają
w pomieszczeniach zastępczych (48 osób). Dlatego też, priorytetem jest jak
najszybsze odtworzenie stanu technicznego nieruchomości, tak aby
mieszkańcy mogli bezpiecznie powrócić do swoich pokoi. Dokładne koszty
takiego remontu nie zostały jeszcze oszacowane, ale na pewno będą
znaczne, dlatego też do wszystkich, którym dobro najsłabszych
i potrzebujących leży na sercu kierujemy prośbę o finansowe wsparcie.
Zbiórka na ten cel została uruchomiona przez Fundację Bonifraterską
Link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/dps-cieszyn
Podkreślenia wymaga fakt, że mimo trudnych warunków lokalowych oraz
emocjonalnie bardzo wymagających wyzwań (otaczamy przecież opieką
osoby niepełnosprawne umysłowo), wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną
pełną opiekę lekarską (psychiatra, lekarz rodzinny), warunki bytowe, oraz
pomoc psychologiczną. Jeszcze tego samego dnia w godzinach porannych
psycholog podjął interwencję kryzysową udzielając wsparcia zarówno
mieszkańcom, jak i pracownikom. Dziękujemy także specjalistom z Punktu
Interwencji Kryzysowej w Cieszynie, którzy następnego dnia po tym
tragicznym zdarzeniu również podjęli interwencję kryzysową i obecnie
kontynuują swoją pracę w ramach zgłaszanych potrzeb. Pozostajemy także w
stałym i dobrym kontakcie z władzami lokalnymi. Roboczą wizytę w naszym
domu złożył między innymi starosta powiatu cieszyńskiego – Pan Mieczysław
Szczurek oraz dyrektor PCPR w Cieszynie – Pani Agnieszka Baszczyńska.
Poziom działań personelu w tej skrajnie kryzysowej sytuacji oraz poziom
zabezpieczenia mieszkańców, został przez nich oceniony jako bardzo wysoki.
Otrzymaliśmy także list od dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z wyrazami wsparcia i podziękowaniami dla
personelu za zaangażowanie. Ten pozytywny odbiór naszych działań nie
byłby oczywiście możliwy bez wsparcia braci z tutejszego Konwentu, którzy
aktywnie włączyli się w do pracy i pomocy w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom. Pracę na oddziałach podjęli: brat
Marek – Przeor oraz brat Jan z Dukli, a brat Albert pełnił dodatkowe dyżury w
celu wsparcia personelu. W dniu 9 września odprawiona została w naszym
kościele Msza Święta w intencji tragicznie zmarłego Pana Andrzeja Kozika,
a 14 września o godz. 14.00 odbył się jego pogrzeb w kościele p.w. Św.
Klemensa w Ustroniu, w którym wziął udział Prowincjał – brat Franciszek Salezy.
Polecając jego duszę Bogu, chcieliśmy przy okazji skutków tego tragicznego
zdarzenia zwrócić uwagę na to jak trudna i angażująca, a czasami
niebezpieczna jest praca z osobami wymagającymi szczególnej opieki.
Najlepsze zabezpieczenia, systemy i urządzenia, chociaż sprawnie działające,
nie są w stanie zastąpić człowieka, którego odpowiedzialność i poświęcenie
w tym przypadku okazało się najważniejsze. /J. Kłusek/

Co przed nami
Warszawa /26.09.2022/ W kurii prowincjalnej odbędzie się posiedzenie
Zarządu Prowincji.
Prudnik /29.09.2022/ Pierwszą rocznicę powstania będzie obchodzić Warsztat
Terapii Zajęciowej.
Kraków /1.10.2022/ 25-lecie odzyskania Szpitala. W programie obchodów
Uroczysta Msza św. i koncert Alicji Majewskiej.
Rzym /3-7.10.2022/ W kurii generalnej odbędzie się spotkanie wyższych
przełożonych Zakonu Bonifratrów. Z Prowincji Polskiej w spotkaniu weźmie
udział Prowincjał br. Franciszek Salezy.
Zakopane /9-14.10.2022/ II tura rekolekcji braci.
Jasna Góra /13-14.10.2022/ XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Braci
Zakonnych, w której udział wezmą przedstawiciele braci z konwentów naszej
prowincji.
Jasna Góra /17-19.10.2022/ 149. zebranie plenarne Konferencji Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich. Z naszej prowincji delegatem Prowincjała
będzie I radny prowincji br. Paweł Kulka.
Nazaret /19-23.10.2022/ Wizytacja generalna konwentu i szpitala, którą
w towarzystwie Prowincjała br. Franciszka przeprowadzi I. radny generalny br.
Joaquim Erra Mas.
Prowincja Polska /20.10.2022/ Tego dnia Europejska Grupa Robocza ds.
Inkluzji Społecznej zaprasza na Webinar na platformie ZOOM w godz.11.00 –
12.30. “Wykluczenie z powodu przepaści cyfrowej”. Link do spotkania zostanie
rozesłany do naszych jednostek pomocy społecznej.
Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej!
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