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„Jaki jest sens kantyku Maryi? Nie stawia on sobie za cel kronikarskiego zapisu czasu, 

nie jest dziennikarką, ale chce nam powiedzieć coś znacznie ważniejszego: że Bóg 

poprzez Nią rozpoczął przełom historyczny, definitywnie ustanowił nowy porządek 

rzeczy. Ona, mała i pokorna, została wyniesiona i - świętujemy to dzisiaj - wzięta do 

chwały nieba, podczas gdy możni tego świata skazani są na pozostanie z niczym. 

Innymi słowy Matka Boża zapowiada radykalną zmianę, odwrócenie wartości. Gdy 

zwraca się do Elżbiety, niosąc w swoim łonie Jezusa przewiduje to, co powie jej Syn, 

kiedy ogłosi błogosławionymi ubogich i pokornych, a przestrzeże bogatych i tych, 

którzy polegają na własnej samowystarczalności. Dziewica zatem prorokuje: 

prorokuje, że to nie władza, sukces i pieniądze mają pierwszeństwo, lecz służba, 

pokora i miłość” 

Papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański 

w Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

Piaski /16.08.2002/ Na terenie Ośrodka w Piaskach odbył się koncert 

zrealizowany w ramach projektu "Przyjaźń jest kolorowa jak tęcza", a 

dofinansowany ze środków Powiatu Gostyńskiego. Głównym organizatorem 

wydarzenia było Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach.  Dla naszych 

Pacjentów wystąpili: Zespół Śpiewaczy "Tęcza", Kapela Podwórkowa 

"Piaskowianie", Kapela Ludowa "Malinczoki" oraz Trio Gitarowe. Serdecznie 

dziękujemy Organizatorom, jak i Zespołom za zapewnienie chwili rozrywki dla 

naszych Pacjentów. /K. Marciniak/ 

Piaski /16.08.2002/ Trwają zapisy na kurs specjalizacyjny dla mgr fizjoterapii  

w ramach prowadzonego przez nas Ośrodka Specjalizacyjnego. Nastąpiła 

zmiana terminu. Kurs "Współczesne kierunki w zakresie protezowania i 

aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia" planowany jest w dniach 

21.10.2022-23.10.2022 w Ośrodku w Piaskach. Szczegóły dostępne są na 

stronie CMKP w zakładce Wyszukiwarka kursów. Serdecznie zapraszamy do 

zapisów. Zgłoszenia lub pytania można przesyłać na adres: 

sekretariatmarysin@bczwroc.pl /K. Marciniak/ 

Polska/Ukraina /18.08.2022/ Zakon Bonifratrów kontynuuje pomoc 

poszkodowanym w wyniku konfliktu Ukraińcom.  Dziś w kurii prowincjalnej  

w Warszawie odbyło się przekazanie kolejnego pakietu sprzętu medycznego 

tak bardzo potrzebnego walczącym na froncie żołnierzom oraz ludności 

cywilnej. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Siostry Karmelitanki 

Bose z Gdyni Orłowa oraz funduszom uzyskanym ze zbiórek organizowanych  

w prowincjach europejskich Zakonu Bonifratrów udało się zakupić generator 

prądotwórczy i sprzęt medyczny w postaci 6 plecaków medycznych  

z wyposażeniem, 6 apteczek osobistych , opaski uciskowe i drobne materiały 

opatrunkowe. Każdy plecak medyczny zawiera pakiety do zaopatrywania 

złamań, oparzeń, zranień, stanów nagłych, krwotoków, nosze płachtowe, 

pakiety: drogi oddechowe i ochrona osobista. Dary odebrał ks. Mirosław 

Lech z Drohobycza, który niebawem przekaże je na front w okolice 
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Krematorska w celu ratowania życia i zdrowia żołnierzy. Bóg zapłać  

za wsparcie finansowe, duchowe i modlitewne! 

Konary /18.08.2022/ Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Zakład Aktywności 

Zawodowej w Konarach w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Ekonomii 

Społecznej – etap III” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie organizuje w formie półkolonii wypoczynek dla dzieci  

i młodzieży pochodzącej z Ukrainy. Turnusy podzielone są na 2 kategorie 

wiekowe, organizowane są przez 5 dni w tygodniu w terminach od  

16 -22.08.2022 r. dla dzieci od 7 do 10 lat oraz od 22 - 26.08.2022 r. dla dzieci  

i młodzieży od 11 do 18 roku życia. W każdym z turnusów może uczestniczyć 

maksymalnie 20 osób. W ramach półkolonii organizowane są zajęcia 

artystyczne, sportowe, edukacyjne (np. warsztaty pszczelarskie, warsztaty  

z koniem, warsztaty zielarskie). Ponadto przewidziane są 3 wycieczki 

krajoznawcze. Aktualnie realizowany jest I turnus, w którym biorące w nim 

udział dzieci, poza licznymi atrakcjami realizowanymi na miejscu, 

uczestniczyły również w wycieczce do zamku w Dobczycach. W kolejnych 

dniach dzieci zwiedzać będą Kopalnię Soli w Bochni oraz Ogród Zoologiczny 

w Krakowie. Uczestnicy półkolonii mają zapewnione napoje oraz posiłki. 

Ponadto do dyspozycji dzieci oraz wychowawców pozostaje tłumacz z języka 

ukraińskiego, który ułatwia wzajemną komunikację. Dzieci aktywnie biorą 

udział w zajęciach,  licznie i chętnie uczestniczą we wszystkich 

proponowanych aktywnościach. /J. Lannoy/ 

 

Co przed nami: 
 

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. Propozycja 

zakwaterowania uczestników i aktualny program Zjazdu zostaną wkrótce 

przesłane do dzieł i konwentów. Rozliczenie finansowe pobytu uczestników 

odbędzie się po zjeździe, poprzez wystawienie przez kurię prowincjalną not 

księgowych na dane dzieło. 
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