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Informator Tygodniowy Prowincji

„Życie jest zawsze cenne. Jezus, widząc chorą staruszkę, bierze ją za rękę i uzdrawia.
Ten sam gest wykonuje, by wskrzesić zmarłą dziewczynkę: bierze ją za rękę i stawia ją
na nogi. Jezus, tym czułym gestem miłości daje uczniom pierwszą lekcję: zbawienie
głosi się, lub - lepiej – przekazuje, poprzez uwagę poświęconą danej osobie chorej. A
wiara kobiety jaśnieje wdzięcznością za czułość Boga, która się nad nią pochyliła.“
- papież Franciszek omawiając uzdrowienie teściowej Szymona Piotra podczas
środowej audiencji (15.06.2022)

Warszawa /10.06.22/ w kurii prowincjalnej na Bonifraterskiej w Warszawie
podziękowaliśmy pani Marcie Orzełowskiej za kierowanie Fundacją
Bonifraterską. Od 1 lipca br. po upłynięciu terminu umowy rozpocznie
współpracę z nowym prezesem, Karolem Smulskim. Serdecznie dziękujemy
Pani Marcie za zaangażowanie i pracę i cieszymy się na dalszą współpracę
w fundacji.
Zebrzydowice /15.06.2022/ W naszym domu w terminie od 01.04.2022 r.
do 31.03.2025 r. realizowany jest projekt „WIECEJ ZDROWIA – WIECEJ
ŻYCIA”, współfinansowany ze środków PFRON. Głównym celem projektu jest
uświadamianie uczestników w zakresie zdrowego stylu życia tj. zdrowe
odżywianie, aktywność fizyczna oraz rozwijanie samodzielności, pasji,
kreatywności i różnorodnych form aktywności. U osób z niepełnosprawnością
objętych całodobową opieką instytucjonalną istnieje zwiększone ryzyko
wystąpienia takich niepożądanych zachowań jak m.in. bierność społeczna,
niskie poczucie własnej wartości, autonomii oraz motywacji do działania.
Znaczne ograniczone w domach pomocy społecznej w czasie pandemii
kontakty społeczne, niosą wzrost prawdopodobieństwa nasilenia takich
negatywnych postaw. Dzięki realizacji założonych w każdej formie wsparcia
celów, uczestnicy projektu mają możliwość rozwijania szeregu umiejętności,
sprawności, kompetencji i zainteresowań w ramach warsztatów zdrowego
żywienia, warsztatów kreatywnych, multimedialnych, zajęć z edukacji
prozdrowotnej, zajęć rehabilitacyjno – sportowych, treningu personalnego,
poradnictwa psychodietetycznego i treningu z Biofeedback. Efekty prac
naszych mieszkańców można na bieżąco śledzić na profilu Domu Pomocy
Społecznej w Zebrzydowicach https://www.facebook.com/dpszebrzydowice
/za www. bonifratrzy.pl/dps zebrzydowice/
Co przed nami:
Warszawa /18.06.2022/ 50-lecie święceń kapłańskich ojca Teodora
Książkiewicza, rektora kościoła p.w. św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła
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przy ul. Bonifraterskiej. Jubilatowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki
Boskiej.
/19.-24.06.2022/ II tura rekolekcji (przyjazd w niedzielę po południu, wyjazd
w piątek, po obiedzie) W związku z tymczasowym brakiem kaplicy w naszym
domu rekolekcyjnym, Msze św., konferencje, posiłki i modlitwy będą odbywać
się u Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (ul. Krzeptówki 172 – 450 m dalej).
/22.06.2022/ Prudnik III Prudnicki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób
z Niepełnosprawnością. Festiwal poprowadzą Pani Grażyna Skotnicka i Pan
Jacek Kotarba. W programie m.in. koncert laureatów: „Zaczarowanej
Piosenki” Anny Dymnej, Studia Integracji z Łodzi, Pro Omnibus z Ciechocinka;
Festiwalu Piosenki z Bochni.
/29.06.2022/ Neuburg/Niemcy W ramach tegorocznego jubileuszu 400-lecia
obecności braci bonifratrów w Bawarii odbywa się szereg wydarzeń
związanych z tym jubileuszem. Tym razem odbędzie się spotkanie typowo
bracki, podczas którego spotkają się bracia z Europy centralnej a konkretnie z
tych krajów, w których w czasie powstania Neuburga istniały już dzieła
zakonu bonifratrów - to dzisiejsza prowincja austriacka i polska. Ten dzień
został wybrany w związku z przybyciem 29 czerwca 1622 pierwszych braci
bonifratrzy z Wiednia do Neuburga. Na obchody uda się Prowincjał br.
Franciszek z 5 osobową grupą braci.
/7-8.07.2022/ Rzym 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.
Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej!
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