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Informator Tygodniowy Prowincji

„Spójrzmy więc na Europę: została ona stworzona przez migrantów, a dziś, aby się
rozwijać, potrzebuje migrantów. Mamy zimę demograficzną, tam, gdzie nie ma
dzieci przyszłość jest coraz bardziej niepewna: pozwólmy tym dobrym ludziom
przyjechać, ale musimy ich zintegrować! Jestem wdzięczny za to, co robicie dla
migrantów. To nie jest dobroczynność, to jest braterstwo.”
Papież Franciszek do kierownictwa Globalnego Funduszu Solidarności

Nazaret /23.05.2022/ Podczas Mszy świętej porannej we wspólnocie braci
i sióstr prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel w imieniu generała Zakonu
przekazał nominację na objęcie urzędu przeora w Nazarecie bratu
Krzysztofowi Fronczakowi. Nowy przeor otrzymał album jubileuszowy a do
kaplicy prowincjał przekazał odnowiony kielich z konwentu krakowskiego. Po
instalacji nowa wspólnota konwentu wraz z prowincjałem udała się do Groty
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bazylice Zwiastowania powierzając
m. in. naszą prowincję Maryi.
Wrocław /26.05.2022/ W ramach studium wykonalności dot. "Koordynacji
pomocy humanitarnej dla Ukrainy i wzmocnienia tamtejszych podmiotów
społeczeństwa obywatelskiego" br. Łukasz, reprezentując naszą prowincję,
wziął udział w spotkaniu online, w którym zaproszone podmioty podzieliły się
swoimi doświadczeniami pomocy dla i w Ukrainie. Opracowywane studium
będzie się koncentrować na perspektywie średnio- i długoterminowej, tak
aby pomoc dla Ukrainy odbywać się mogła w sposób możliwie jak
najbardziej ukierunkowany, przy współpracy z partnerami kościelnymi
i obywatelskimi w Ukrainie oraz diasporą ukraińską. Studium opracowuje
Open Europe Consulting w imieniu Renovabis - Akcji Solidarności Katolików
Niemieckich z Ludźmi Żyjącymi w Europie Środkowej i Wschodniej.
Drohobycz /24.05.2022/ Do zaprzyjaźnionej z drohobyckim konwentem parafii
pw. św. Bartłomieja Apostoła dotarł karawan podarowany przez Firmę
H. Skrzydlewska z Łodzi, który wraz z innymi pojazdami poświęconymi przez
biskupa grecko-katolickiego został przekazany na potrzeby związane
z działaniami wojennymi.
Kuria Prowincjalna /27.05.2022/ Odbyła się kolejna wideokonferencja
utworzonej przy kurii generalnej komisji: Ukraine Emergency Coordination
Team. Trwa planowanie zorganizowania zestawu podarunkowego dla
dotkniętych wojną na Ukrainie.
Co przed nami:
Iwonicz /29.05.2022/ 60-lecie święceń kapłańskich ojca Henryka Molendy.
O godz. 13.00 w kaplicy konwentu odbędzie się uroczysta Msza św.
jubileuszowa. Prowincjała będzie reprezentował I Radny Prowincjalny,
br. Paweł. Jubilatowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Boskiej.
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Prowincja Bawarska /1-3.06.2022/ W Ratyzbonie z okazji 400-lecia powstania
tamtejszej prowincji bonifratrów odbędzie się organizowany przez prowincję
bawarską Kongres pod hasłem: Szpitalnictwo – jakość, szacunek,
odpowiedzialności i duchowość – wczoraj, dziś i jutro, w którym weźmie udział
Prowincjał
br.
Franciszek
wraz
z
grupą
przedstawicieli
braci
i współpracowników naszej prowincji.
Wrocław /4.06.2022/ W dniu 4 czerwca 2022 r. O godz. 15.00 w ogrodzie
Hospicjum św. Jana Bożego we Wrocławiu (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 nadzieje, że przy słonecznej pogodzie i w
sympatycznej atmosferze.
/3.06.2022/ Wspomnienie św. Jana Grande, zakonnika, patrona szpitala
bonifratrów w Krakowie.
/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.
Bardzo prosimy o wspieranie działalności Fundacji Bonifraterskiej!
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