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Pod dachami naszych domów wypełnia się Ewangelia nie wtedy, gdy głośno
deklarujemy związek z Kościołem, ale kiedy po prostu kochamy krewnych, sąsiadów,
przyjaciół
– mówi bp Damian Muskus

Piaski/27.05.2022/ W ubiegły piątek w parafii w Piaskach odbyła się wizytacja
Biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej Jana Glapiaka. Mieliśmy
zaszczyt gościć Biskupa, który odwiedził nas wraz z ks. Proboszczem Rafałem
Jarmużem, aby spotkać się z chorymi w kaplicy szpitalnej. Biskup dzielił się
dobrym słowem rozmawiając z chorymi oraz pracownikami. Na koniec
udzielił błogosławieństwa zgromadzonym. Po zakończeniu spotkania naszego
Gościa po terenie Ośrodka oprowadził brat Bartłomiej Darul.
Konary /28.05.2022/. W maju, jak co roku wzięliśmy czynny udział w
cyklicznym wydarzeniu: Majówce w Mogilańskim Dworze. W trakcie imprezy
zorganizowaliśmy kiermasz rękodzieła wykonanego przez podopiecznych
Fundacji, dodatkowo w trakcie Majówki odbyła się kwesta i licytacja na rzecz
naszych Dzieł. Zebrane środki będą przeznaczone na codzienne
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w Konarach. Tradycyjnie odbyły się
również występy „Zielonej Kapeli, która zaprezentowała kilka utworów ze
swego bogatego repertuaru: „Nim stanie się tak” – W. Waglewskiego, „Pejzaż
horyzontalny” – W. Dymny/J. K. Pawluśkiewicz, „Pod niebem pełnym cudów”
– A. Nowak, „Czasy nadchodzą nowe” – B. Dylan. Wykonawcy w składzie:
B. Jamroz, W. Müller, K. Kołaczyk i terapeuta prowadzący Jarek jak zawsze
zostali gorąco przyjęci przez zgormadzoną publiczność. /M. Surówka/
Konary /28.05.2022/ Zakończyliśmy pierwszy etap projektu "Integrowanie
przez Ikonopisanie" poprzez wystawę prac naszych Uczestników na Majówce
w Mogilanach! Dotychczas w warsztatach wzięło udział 31 osób
z niepełnosprawnościami oraz 134 dzieci ze Szkół Podstawowych Gminy
Mogilany. Elementem integracyjnym była obecność Naszych Podopiecznych
na zajęciach dla dzieci. Zostali bardzo pozytywnie odebrani! Dzięki takim
wizytom odczarowujemy niepełnosprawność! Przed Nami kurs z ikonopisania
dla pracowników oraz mieszkańców Gminy. Startujemy 11 czerwca!
Wizerunek św. Jana Bożego już wybrany! Wsparcia duchowego podczas
procesu pisania będzie nam udzielał ks. Jacek Miszczak. Dziękujemy za
opiekę! /N. Gębka/
Warszawa /29.05.2022/ Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, iż w wieku 106
lat odeszła Droga, Kochana pensjonariuszka Dom GeriatrycznoRehabilitacyjnego Pani Maria Mirecka-Loryś. Niezwykła postać, jeszcze w tym
miesiącu odznaczona Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, za
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wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!
Iwonicz /29.05.2022/ Ojciec Henryk Molenda OH, sac. świętował jubileusz
60-lecia święceń kapłańskich. Obchody o godz. 13.30 rozpoczęła uroczysta
Mszą św., którą wraz z Jubilatem celebrował i homilię wygłosił ks. Bogdan
Nitka. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli goście: m. in. Br. Paweł Kulka I Radny Prowincjalny, który w imieniu Prowincjała odczytał list gratulacyjny,
iwoniccy bracia Bonifratrzy, rodzina i przyjaciele Jubilata, osoby, które przez
lata korzystały z jego posługi oraz przedstawiciele społeczności iwonickiego
Domu Pomocy Społecznej, w którym o. Henryk pełni posługę kapelana od 12
lat. Po Mszy św. był czas na życzenia i liczne podziękowania za wieloletnią
posługę. O. Henryk przez cały czas spotkania był bardzo wzruszony
i szczęśliwy. Zdradził, że swoje zdrowie i świetną kondycję, mimo 95 lat życia,
zawdzięcza opiece Maryi i modlitwom zaprzyjaźnionych sióstr klauzurowych.
Jubilatowi życzymy zdrowia i łask Bożych na dalsze lata życia.
Konary /29.05.2022/ Podczas Mszy Świętej szczególną modlitwą otoczyliśmy
Ks. Jacka - naszego kapelana, który obchodził 30-lecie święceń kapłańskich.
Dla naszego Jubilata jeszcze raz życzymy wielu łask Bożych oraz obfitych
darów Ducha Świętego. Bądź z Nami jak najdłużej! Swoje podziękowania
kierujemy także do Ojca Anzelma - Naszego Przeora za zorganizowanie
uroczystego obiadu, podczas którego panowała rodzinna atmosfera.
/N. Gębka/
Warszawa /31.05.2022/ Z najbliższą rodziną, przyjaciółmi i zaproszonymi
gośćmi, świętowaliśmy uroczyste urodziny Pana Mariana Popka, mieszkańca
Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego. Pani Władysława Marcinkiewicz oraz
przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ochota: Zastępca Burmistrza – Pan Sławomir
Umiński i Koordynator ds. Kombatantów – Pan Mariusz Twardowski, złożyli
najserdeczniejsze życzenia i wręczyli list gratulacyjny wraz z upominkami. Przy
akompaniamencie gitary wspólnie odśpiewaliśmy życzenia, a następnie
wspólnie z Panem Marianem śpiewaliśmy piosenki patriotyczne. Pani Zofia
Lewińska ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin Zastępczych
o nazwie „Chaber” wraz z podopiecznymi przygotowali zaplecze
gastronomiczne i artystyczne. Dziękujemy za wspólne przygotowanie
i świętowanie tego ważnego dla Jubilata dnia.
Warszawa /1.06.2022/ W minioną środę, w Domu Geriatryczno –
Rehabilitacyjnym odbył się spektakl pt. „Miniatury” w wykonaniu teatru
lalkowego „SIMCHE” Uniwersytetu Trzeciego Wieku działający przy Teatrze
Żydowskim. Zobaczyliśmy hamletowskie i zielono gęsiowe interpretacje
przedstawione humorystycznie. Widzom bardzo podobał się spektakl, czego
wyrazem był śmiech i gromkie brawa. Na zakończenie odbył się słodki
poczęstunek podczas, którego mieliśmy możliwość porozmawiania z reżyserką
i aktorami o ich niezwykłej pracy. /Agata Oleszczuk/

Ratyzbona /03.06.2022/ Dziś po południu dobiegł końca bonifraterski Kongres
w prowincji bawarskiej z okazji 400-lecia bonifratrów w Bawarii. Kongres
zgromadził ok. 350 uczestników - zarówno braci jak i współpracowników
z europejskich prowincji zakonu szpitalnego. Kongres, poprzez serię wykładów
z obszaru medycyny i pomocy społecznej przybliżył uczestnikom bonifraterski
charyzmat szpitalnictwa oraz wyróżniające go wartości, takie jak: jakość,
szacunek, odpowiedzialności i duchowość. W obchodach jubileuszu z naszej
prowincji udział wziął m. in. prowincjał br. Franciszek wraz z 10-osobową
delegacją współbraci i współpracowników, w tym II radnym prowincjalnym,
br. Łukaszem Dmowski, III radnym prowincjalnym, br. Eugeniuszem Kretem,
ekonomem prowincji, br. Jakubem Białkiem, sekretarzem prowincji
Grzegorzem Waberskim oraz przedstawicielami naszych dzieł medycznych
i jednostek pomocy społecznej. II dnia Kongresu “Gościnność tworzy
przyszłość” w Ratyzbonie, we wspomnienie liturgiczne św. Jana Grandego,
delegacja polska udała się na Mszę św. do pobliskiego, zabytkowego
kościoła. Jubileusz jest przede wszystkim okazją do spotkania całej Rodziny
Bonifraterskiej oraz możliwością szerzenia wartości założyciela Zakonu,
Świętego Jana Bożego, dziś i w przyszłości. Pełna relacja na naszej stronie
www, w aktualnościach i linku poniżej
https://bonifratrzy.pl/jubileusz-400-lecia-prowincji-bawarskiej-w-ratyzbonieniemcy/
Co przed nami:
Wrocław /4.06.2022/ O godz. 15.00 w ogrodzie Hospicjum św. Jana Bożego
(ul. Poświęcka 8A) rozpoczynamy Piknik Rodzinny dla pracowników oddziału
spółki BCM we Wrocławiu i ich rodzin. Jest to już druga taka impreza
plenerowa w naszym hospicjum, której celem jest integracja zespołu
i niejednokrotne osobiste poznanie się, ponieważ duża część naszego
personelu pracuje w terenie, dojeżdżając bezpośrednio do domów
pacjentów. Pandemia krzyżowała nam plany przez ostatnie dwa lata. W tym
roku znów nadarza się okazja do wspólnego spędzania czasu - mam
nadzieję, że przy słonecznej pogodzie i w sympatycznej atmosferze.
/A. Żebranowicz/
/5.06.2022/ Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Kielce /6-8.06.2022/ Zebranie sekretarzy i ekonomów zakonów męskich
w ramach KWPZM.
Bruksela /9.06.2022/ Dr Carlo Galasso – dyrektor europejskiego biura zakonu
zaprasza tego dnia na webinar na platformie Zoom w godz. 11.00 - 12.30 z
cyklu
inkluzji
społecznej
pt.
„Edukacja
seksualna
osób
z
niepełnosprawnością”. Link i program szkolenia zostanie przesłany do naszych
jednostek pomocy społecznej.

/12.06.2022/ Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - święto patronalne konwentu
w Krakowie i konwentu we Wrocławiu.
/10.06.2022/ Wspomnienie bł. Eustachego Kuglera, bonifratra.
/16.06.2022/ Uroczystość Bożego Ciała.
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