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„Módlmy się nadal o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Apeluję do przywódców
państw i organizacji międzynarodowych o reagowanie na tendencje do
akcentowania konfliktów i konfrontacji. Świat potrzebuje pokoju. Ale nie pokoju
opartego na równowadze uzbrojenia i na wzajemnym strachu. Nie, to się nie uda. To
oznacza cofanie historii o siedemdziesiąt lat”
- papież Franciszek
po odmówieniu południowej modlitwy Anioł Pański

Piaski /lipiec 2022/ Trwają zapisy na kurs specjalizacyjny dla mgr fizjoterapii
w ramach prowadzonego przez nas Ośrodka Specjalizacyjnego. Już we
wrześniu zapraszamy na kurs "Współczesne kierunki w zakresie protezowania
i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia", który odbędzie się
w dniach 16.09.2022-18.09.2022 w Ośrodku w Piaskach. Szczegóły dostępne
są na stronie CMKP w zakładce Wyszukiwarka kursów lub pod nr tel. 65 525 09
70.
Zgłoszenia
lub
pytania
można
przesyłać
na
adres:
sekretariatmarysin@bczwroc.pl
Prowincja Polska /czerwiec 2022/ Na bonifraterskiej stronie internetowej
ukazał się nowy numer kwartalnika „Bonifratrzy w służbie chorym”.
W najbliższym czasie kwartalnik trafi do konwentów. W najnowszym numerze
przeczytamy wywiad redaktor naczelnej z nowowybranym bratem
prowincjałem, Franciszkiem Salezym, znajdziemy podziękowania i refleksje
o Bożej miłości br. Łukasza, stały felieton o. Leona „O objawieniach
maryjnych w Medziugorie i o potrzebie wiary”, w ramach porad medycznych
niezwykle ciekawe artykuły o potrzebie zachowania umiaru w jedzeniu i piciu
oraz ziołolecznicze porady dla alergików i relacje z wydarzeń ostatniego
kwartału odbywających się tej wiosny w bonifraterskich dziełach
apostolskich. Zachęcamy do lektury!
https://bonifratrzy.pl/wp-content/uploads/2022/06/KB_2_2022-www.pdf
Iwonicz /4.07.2022/ Konwent Zakonu Bonifratrów wraz z Domem Pomocy
Społecznej w Iwoniczu bierze udział w realizacji autorskiego, pilotażowego
projektu „Wychodzimy w środowisko ” - finansowanego przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a dotyczącego deinstytucjonalizacji.
Pracownicy Domu Pomocy Społecznej wraz z podopiecznymi będą
świadczyć usługi opiekuńcze przez okres pięciu miesięcy na rzecz osób
zamieszkujących w domach powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego oraz
Miasta Krosno. Realizowany projekt opiewa na kwotę 92.000 zł.
/T. Półchłopek/
Iwonicz /4.07.2022/ Dziewiętnastu Mieszkańców naszego Domu aktualnie
uczestniczy w projekcie pn. Generator ICT. Projekt realizowany przez BONUM
CONSULTING w partnerstwie z Regionalnym Centrum Szkoleń Akademia.
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z niepełnosprawnością w zakresie znajomości i obsługi komputera. Projekt
skierowany jest do osób, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych takich
jak
Informacja,
Komunikacja,
Tworzenie
treści,
Bezpieczeństwo
i Rozwiązywanie problemów. Zajęcia odbywają się na terenie naszego Domu,
w dwóch grupach. /T. Półchłopek/
Rzym /5.07.2022/ Prowincjał br. Franciszek przy okazji spotkania Wyższych
Przełożonych, które w dniach 7-8.07.2022 r. zaplanowano w kurii generalnej
udał się wcześniej do Rzymu by spotkać się z polskimi braćmi naszej prowincji
posługującymi na Watykanie oraz br. Tymoteuszem i nowicjuszem Vitaliim,
którzy na spotkanie dojechali z europejskiego nowicjatu w Brescii. Był to
cenny czas na rozmowy indywidualne i wspólnotowe, dobra okazja, aby
przekazać aktualne sprawy prowincji. Tematem spotkania była też sytuacja
na Ukrainie i zaangażowanie braci w pomoc jej mieszkańcom. Pochodzący
z Ukrainy nowicjusz br. Vitalii opowiedział o swoich doświadczeniach
w nowicjacie i na Ukrainie. Relacja na naszej stronie:
https://bonifratrzy.pl/braterskie-spotkanie-braci-z-wloch-z-prowincjalem/
Warszawa /6.07.2022/ Tego dnia o północy dotarł do konwentu
w Warszawie ambulans podarowany przez Szpital Św. Jana Bożego z Aljarafe
(Prowincja Hiszpanii) i Fundację SSG. Przekazany przez darczyńców pojazd
transportu medycznego poprawi opiekę zdrowotną dla setek uchodźców,
którzy każdego dnia przybywają do naszej Stacji Opieki Socjalnej
w Drohobyczu. „Aby poprawić opiekę nad osobami, które mają problemy ze
zdrowiem i zagwarantować im możliwość transportu do bonifraterskich
ośrodków zdrowia w Ukrainie i Polsce, dołożyliśmy wszelkich starań by
wspólnie z Fundacją SSG przekazać tę karetkę” – wyjaśnił brat José Cárdenas,
przełożony szpitala św. Jana Bożego w Aljarafe. Przeor konwentu
w Warszawie, br. Paweł Kulka, z wdzięcznością odebrał ten dar humanitarny,
który już wkrótce, za pośrednictwem ks. Mirosława - proboszcza z parafii p.w.
Św. Bartłomieja Apostoła z Drohobycza, trafi do potrzebujących.
https://bonifratrzy.pl/dar-humanitarny-prowincji-hiszpanskiej-i-fundacji-ssg-dlapotrzebujacych-na-ukrainie/
Kuria Generalna /7-8.07.2022/ Po zakończeniu kapituł w prowincjach
europejskich w siedzibie kurii generalnej odbywa się spotkanie prowincjałów
Europy. Pierwszego dnia 15-minutowe relacje przedstawili wszyscy
prowincjałowie na podstawie wizytacji kanonicznych, kapituł prowincjalnych
i aktualnej sytuacji w swoich prowincjach. Motywem przewodnim było
zaangażowanie braci w realizację misji szpitalnictwa w czasach mocnych
znaków czasu, jak Covid-19, wojna i brak powołań. 8 lipca br. o godz. 9.00
rano prowincjałowie wysłuchali relacji br. Franciszka Salezego z sytuacji na
Ukrainie, który w swoim wystąpieniu podkreślił zakres pomocy ze strony
Zakonu. W dalszej części omówiono temat nowicjatu w Europie i jego
zagadnień personalnych. Poza tym utworzono Komisję Prewencji ds. Nadużyć

pod przewodnictwem br. Jose Augusto, jak również podjęto temat zbliżającej
się Kapituły Generalnej w 2024 roku.
https://bonifratrzy.pl/spotkanie-prowincjalow-europejskich-7-8-lipca-2022-r/
Co przed nami:
Drohobycz /14-15.07.2022/ Posiedzenie zarządu prowincji, które poświęcone
będzie naszej działalności w Drohobyczu i udzielanej przez zakon pomocy
w Ukrainie.
Wiedeń /21-22.07.2022/ W kurii prowincjalnej prowincji austriackiej odbędzie
się posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej.
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