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Podsumowanie przeżywania Roku Życia Konsekrowanego przez Siostry z Wołomina

Rok Życia Zakonnego był szczególnym czasem wdzięczności za powołanie i refleksji jak troszczymy się o
rozwój tego daru, jak nim żyjemy i na ile dzielimy się nim we własnej wspólnocie oraz całym Kościele.
Tegoroczny - XX Światowy Dzień Życia Konsekrowanego był jednocześnie zakończeniem tego
szczególnego czasu.
Podobnie jak w innych diecezjach, również i w naszej, czyli warszawsko - praskiej uroczystości te odbywały
się na trzech płaszczyznach: parafialnej, rejonowej i diecezjalnej.
Dziękczynienie za łaskę powołania i prośbę o nowe, w naszej Parafii przeżywałyśmy w niedzielę 17
stycznia.
Drugi etap dziękczynienia przeżywałyśmy 1 lutego podczas uroczystości rejonowych we wspólnocie osób
konsekrowanych pracujących w czterech sąsiadujących dekanatach.
Po nieszporach w domowej kaplicy uczestniczyłyśmy w Eucharystii sprawowanej w Bazylice św. Trójcy w
Kobyłce, podczas której wraz z wiernymi tej parafii dziękowałyśmy za obecność tej formy życia, posługę i
modlitwę osób konsekrowanych. Miejsce to było wyjątkowe, bo należące do kościołów Stacyjnych Roku
Miłosierdzia. W czasie Mszy Świętej wspólnie odnowiłyśmy śluby zakonne.
W święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni uczestniczyłyśmy w porannej Mszy św., a po obiedzie dwie
siostry udały się do Warszawy, aby uczestniczyć w diecezjalnych uroczystościach. Ze względu na bogatszy
program, siostry włączyły się w świętowanie archidiecezji warszawskiej. Po wspólnej Koronce do Bożego
Miłosierdzia w kościele seminaryjnym, wszyscy zebrani pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra
Jareckiego w procesji przeszli do archikatedry św. Jana Chrzciciela aby uczestniczyć we wspólnej
Eucharystii. W homilii o. Piotr Stasiński OFMCap. nawiązując do treści dnia, ukazał wiele wskazówek dla
osób konsekrowanych. Trzeba nam odnowić świadomość własnego powołania, ucieszyć się łaską chrztu ,
oczyścić się i podjąć na nowo radykalnie nasze powołanie. Wracając do źródeł naszych wspólnot, zwrócić
uwagę na ten aspekt miłosierdzia Boga wobec nas i naszego miłosierdzia wobec innych. Zdaniem
kaznodziei, dopiero poprawa jakości wspólnot zakonnych r11; życie pełnie miłości i miłosierdzia, spowoduje,
że pojawią się w nich nowe powołania. Przyjdą młodzi, bo zobaczą, że tu jest miłość i miłosierdzie wyjaśnił.
Po homilii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia zakonne, modlono się także o owoce
zakończonego właśnie Roku Życia Konsekrowanego, by był on "początkiem jeszcze bardziej autentycznego
kroczenia drogą, którą wyznaczył Jezus".
Siostry z Wołomina
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