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„By żyć prawdziwie we wspólnocie i przyjmować się wzajemnie, zawsze trzeba prosić
o łaskę pokory i prostoty serca, dzięki którym można osiągnąć zaraźliwą radość. „[To]
radość z bycia z Chrystusem i bycia razem, z naszymi ograniczeniami i naszymi
grzechami. Radość z Bożego przebaczenia i dzielenia się nim z braćmi i siostrami”
- papież Franciszek do uczestników obradujących w Rzymie
kapituł trzech zgromadzeń:
Kleryków Regularnych Matki Bożej, misjonarzy oraz bazylianów z Ukrainy

Rzym /8.07.2022/ W Kurii Generalnej w Rzymie brat Prowincjał Franciszek i brat
Sadok uczestniczyli w spotkaniu z Radnym Generalnym bratem Jose Augusto.
Tematem rozmów była opieka i ochrona osób bezbronnych w ośrodkach,
które Zakon prowadzi. W najbliższym czasie w Prowincji Polskiej powstanie
komisja, która będzie koordynowała działania i tworzyła procedury by nasze
ośrodki były bezpiecznymi środowiskami życia i pracy oraz by nie dochodziło
w nich do nadużyć. /Br. Sadok/
Warszawa /10.07.22/ W konwencie odbyło się oficjalne przekazanie
na Ukrainę ambulansu podarowanego przez Fundację SSG z Hiszpanii.
Prowincjał Prowincji Polskiej, br. Franciszek Salezy Chmiel szczególne
podziękowania skierował do Prowincjała Prowincji Hiszpanii, br. Amadora
Fernandeza i br. Jose Cardenas ze Szpitala św. Jana Bożego z Aljarafe,
który ambulans z fundacji pozyskał i przekazał na rzecz potrzebujących
w Ukrainie. Dzięki uprzejmości ks. Mirosława, który zorganizował bezpieczny
transport do Drohobycza, karetka już wkrótce będzie służyć lokalnej
społeczności.
https://bonifratrzy.pl/przekazanie-ambulansu-z-hiszpanii-naukraine/
Konary /11.07.2022/ Pomaganie jest takie proste! Bonifraterska Fundacja
Dobroczynna w linku poniżej przedstawia autorską "Instrukcję pomagania"
dzięki, której każdy może pomóc i nie kosztuje to ani GROSZA! Zobaczcie jak
zainstalować wtyczkę FaniMani.pl i "Czynić dobro razem z nami!". Przez zbiórkę
środków przy okazji zakupów w internecie. Zachęcamy do aktywacji
https://www.youtube.com/watch?v=K2X3ulv-fV8
Cieszyn /12-13.07.2022/ Szesnastoosobowa grupa z Cieszyna – Mieszkańcy
DPS, Bracia i Współpracownicy – uczestniczyli w wyjeździe, w trakcie którego
podziwiali piękno Ziemi Sandomierskiej. W kościele pw. Św. Jakuba
w Sandomierzu uczestniczyli w sprawowaniu Eucharystii i poznali losy św.
Sadoka. Odwiedzili Bazylikę Katedralną pw. NMP w Sandomierzu, oglądali
mury miasta z pokładu statku i poznawali ulice oglądane wcześniej tylko na
ekranie telewizora w popularnym serialu telewizyjnym. Dziecięcą radość
wywołał pobyt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym przeznaczony na
safari, park miniatur, kino 5D i… kolację przy ognisku. /J. Kłusek/
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Cieszyn /lipiec 20222/ Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów
w Cieszynie zgłosił w ROPS w Katowicach akces do projektu, którego
założeniem jest wsparcie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną
poprzez przygotowanie ich do wykonywania zawodu opiekuna medycznego,
pokojowego, pracownika socjalnego i terapeuty zajęciowego. W ramach
projektu na terenie Domu utworzone zostaną pracownie, a Dom stanie się
miejscem teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. /J. Kłusek/
Drohobycz /14-15.07.2022/ W pierwszym dniu pobytu zarządu Prowincji
Polskiej w Ukrainie, po spotkaniu z braćmi, odbyło się posiedzenie Rady
Prowincjalnej z udziałem przeora, br. Wawrzyńca. Omówiono wszystkie sprawy
pomocowe i działalność braci bonifratrów dla uchodźców z Ukrainy.
Prowincjał zapoznał braci ze szczegółami spotkania prowincjałów Europy
w Rzymie. Tego dnia po popołudniu odbyło się w ratuszu Drohobycza
spotkanie burmistrza z braćmi bonifratrami i proboszczem. Omówiono
dotychczasową pomoc materialną i militarną. Od początku wojny
przekazano żywność, leki, materiały opatrunkowe, odzież z wielu prowincji
Europy. Zakupiono kamizelki kuloodporne, noktowizory, hełmy, powerbanki.
Przekazano ambulans z Prowincji Węgierskiej. Wszystko to służy życiu i zdrowiu
wielu ludziom, którym zagraża głód, bezdomność, bieda i zagrożenie życia powiedział burmistrz. W parafii i u dowódcy wojska Ukrainy przekazywano
dary dla osób, których mężowie, synowie i krewni walczą z rosyjskim
najeźdźcą. Dostarczano żywność, odzież, chemię i leki. Dowódca Wojsk
w Obwodzie Lwowskim przyjął kolejny ambulans medyczny i podziękował za
karetkę z Węgier, kamizelki, hełmy i odzież, jak również karawan do celów
pogrzebowych. W dowód wdzięczności, w imieniu Ukrainy odznaczył Zakon
Bonifratrów okolicznościowym Medalem Zasługi i Aktem Wdzięczności.
Co przed nami:
Wiedeń /21-22.07.2022/ W kurii prowincjalnej prowincji austriackiej odbędzie
się posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej.
Cieszyn /25-31.07.2022/ W ostatnim tygodniu sierpnia Wspólnota z Cieszyna
planuje kolejną pielgrzymkę na Litwę. Tym razem przed nami dwa zasadnicze
cele : wizyta na Starym Mieście w Wilnie połączona z odwiedzinami u Matki
Miłosierdzia oraz czynny udział w uroczystościach odpustowych, które
odbędą się w Kaplicy NMP Uzdrowicielki Chorych we wsi Goje, przed
cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Uzdrowicielki Chorych w ostatnią
niedzielę sierpnia.
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