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„Ty jesteś odpowiedzią. Ty, bracie, ty, siostro. Nie tylko dlatego, że jeśli się poddasz, to
przegrałeś już na starcie, ale dlatego, że przyszłość jest w twoich rękach. W twoich
rękach jest wspólnota, która cię zrodziła, środowisko, w którym żyjesz, nadzieja twoich
rówieśników, tych, którzy, nawet nie pytając, oczekują od ciebie oryginalnego i
niepowtarzalnego dobra, które możesz wnieść w historię. Świat jest bogactwem,
które odziedziczyłeś: kochaj go tak, jak kocha cię Bóg, który stworzył dla ciebie
wszystko, co piękne, i nie przestaje ci ufać nawet przez najkrótszą chwilę. Wierzy
twoje w talenty. Za każdym razem, gdy będziesz Go szukał, zrozumiesz, że droga, do
kroczenia którą cię powołuje, zawsze prowadzi ku górze. Zauważysz to, gdy modląc
się spojrzysz w niebo, a zwłaszcza, gdy wzniesiesz wzrok na Ukrzyżowanego.
Zrozumiesz, że Jezus z krzyża nigdy nie wskazuje na ciebie palcem, ale obejmuje cię i
zachęca, bo wierzy w ciebie nawet wtedy, gdy ty przestałeś wierzyć w siebie.
Dlatego nigdy nie trać nadziei, walcz, wkładaj w to serce, a nie będziesz żałować.
Idź dalej drogą, «krok po kroku ku temu, co lepsze» (por. Principle 6). Ustaw
nawigator swojego życia ku wielkiemu celowi, w górę!“
Papież Franciszek do Innuitów - młodych pierwszych mieszkańców Kanady

Prowincja/Ukraina /2. 08. 2002/ Po tygodniach przygotowań w Polsce,
wczoraj w Ukrainie rozpoczęła się akcja rozdawania zestawów Nadia –
podarunków
opracowanych
specjalnie
dla
najmłodszych,
których opiekunowie od lutego 2022 r. walczą z rosyjskim najeźdźcą. Projekt
zestawu Nadia (nadia – z ukraińskiego nadzieja) został zainicjowany przez
zespół Ukraine Emergency Team działający przy Kurii Generalnej w Rzymie od
momentu wybuchu konfliktu. W skład zestawu zostały wybrane produkty
żywnościowe (głównie słodycze, soczki, mleko smakowe, chrupki), art. szkolne
i specjalnie na tę akcję wyprodukowane worko-plecaczków. Projekt został
sfinansowany z funduszy zebranych przez Zakon Bonifratrów, Siostry Szpitalne a
także osoby i instytucje charytatywne w Hiszpanii, Włoszech, Francji i
Portugalii w ramach kampanii prowadzonej przez Zakon św. Jana Bożego w
Europie. Zakupione w Polsce produkty zostały przetransportowane na Ukrainę,
do Drohobycza by tam przy udziale wolontariuszy zostać spakowane i
podarowane dzieciom. W dniu wczorajszym, 2 sierpnia 2022 r., rozpoczęła się
akcja przekazywania zestawów – upominków. Pierwsze 120 zestawów trafiło
do polskiej szkoły w Strzelczyskach, powiat Mościska. Radość dzieci była
ogromna! Na twarzach malowało się zaciekawienie i szczęście z
otrzymanego prezentu. Worek-plecaczek z logo Zakonu Bonifratrów wszystkim
się podobał. Dzieci stwierdziły, że „plecak jest dobry – można go używać do
czego innego w szkole lub podróży”. Słodycze szybko zaczęły znikać z
opakowania! W pierwszym etapie zostało spakowanych 5000 szt. zestawów
Nadia. Akcja rozdawania podarków potrwa do 15 sierpnia 2022 r. Kolejne 100
sztuk zostało już odebranych przez proboszcza zaprzyjaźnionej parafii, a 200
szt. trafi w najbliższy piątek do lokalnej społeczności w Drohobyczu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę akcję! Czyńmy
dobro!
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Co przed nami:
/15.08.2022/ Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Cieszyn /15.08.2022/ Święto patronalne konwentu.
Zebrzydowice /25.08.2022/ W Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach
odbywać się będzie już 9 edycja Dożynkowego Spotkania Integracyjnego,
współfinansowana ze środków PFRON. Najważniejszą ideą imprezy, obok
dziękczynienia za plony, jest integracja różnych środowisk: osób
niepełnosprawnych, młodzieży oraz społeczności lokalnej. Przybędą do nas
goście z 4 województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego
i świętokrzyskiego. Spotkanie rozpocznie uroczysta Msza św. w Kościele
Parafialnym w Zebrzydowicach. Zaplanowaliśmy na ten dzień wspaniałe
atrakcje, a wśród nich: zabawę taneczną, osadę tatarską, wicie wianków,
warsztaty edukacyjne, rękodzieło, produkty lokalne oraz bonifraterskie, loterię
fantową i wyprzedaż garażową. Serdecznie zapraszamy do wspólnego
przeżywania tych radosnych chwil!
Iwonicz /31.08.2022/ W kompleksie ogrodowo-rekreacyjnym na terenie
Konwentu Bonifratrów w Iwoniczu odbędzie się spotkanie integracyjne osób
niepełnosprawnych pn. „XV Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy –
Pożegnanie lata”. Spotkanie pragniemy rozpocząć o godz. 11.00 uroczystą
Mszą św. odprawioną w naszej Kaplicy. W tegorocznym festiwalu planujemy:
wystawę prac Mieszkańców DPS-ów, WTZ-ów, ŚDS-ów, gry i zabawy sportowe,
konkursy edukacyjne przygotowane przez służby mundurowe, hipoterapię,
ustanawianie rekordu w „biciu” kilometrów w chodzie skandynawskim. Nad
naszym bezpieczeństwem będzie czuwać: Pogotowie Ratunkowe, Straż
Pożarna, Policja. Będą również dmuchańce. Na scenie wystąpią między
innymi osoby niepełnosprawne. Gwiazdą tegorocznego Festiwalu będzie
zespół „Redlin” a do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny. Całość
uwieńczona zostanie pokazem sztucznych ogni.
Wiedeń /21-27.08.2022/ W Prowincji Austriackiej odbędzie się spotkanie
scholastyków z europejskich prowincji braci bonifratrów po dwuletniej
przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.
Zembrzyce
/2-4.09.2022/
Zjazd
formacyjno-integracyjny
współbraci
i współpracowników naszej prowincji, po pandemicznej przerwie, ponownie
odbędzie się w znanym wszystkim Ośrodku Totus Tuus. W tym szczególnym
roku dziękować będziemy dobremu Bogu i Matce Bożej - Patronce Zakonu
Szpitalnego przede wszystkim za 100-lecie reaktywacji Polskiej Prowincji
Zakonu Bonifratrów. Dziękujemy za zgłoszenia - potwierdzenie list uczestników
zostanie wkrótce przesłane do dzieł i konwentów.
Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej!
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