Czuwanie Zgromadzeń Michalickich na Jasnej Górze
CZĘSTOCHOWA. Noc z 14/15 listopada 2014r.dla Zgromadzeń św. Michała Archanioła była wyjątkową nocą
spotkania z Panem Jezusem i Jego Matką. Księża i bracia michalici, siostry michalitki i świeccy
zaangażowani w różnych dziełach przy obydwu Zgromadzeniach, jak Nikodem, nocą, przybyli na Jasną
Górę, aby czuwać u Matki i słuchać "co mówi Syn". Rodzina michalicka zgromadziła się wspólnie, by
dziękować Bogu za dar kanonizacji św. Jana Pawła II, a także prosić o kanonizację bł. Bronisława
Markiewicza i beatyfikację sł. Bożej Matki Anny Kaworek oraz o dar nowych powołań. Ważną też intencją
czuwania była prośba o dobre wykorzystanie i błogosławione owoce,
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spotkania z Panem Jezusem i Jego Matką. Księża i bracia michalici, siostry michalitki i świeccy
zaangażowani w różnych dziełach przy obydwu Zgromadzeniach, jak Nikodem, nocą, przybyli na Jasną
Górę, aby czuwać u Matki i słuchać "co mówi Syn". Rodzina michalicka zgromadziła się wspólnie, by
dziękować Bogu za dar kanonizacji św. Jana Pawła II, a także prosić o kanonizację bł. Bronisława
Markiewicza i beatyfikację sł. Bożej Matki Anny Kaworek oraz o dar nowych powołań. Ważną też intencją
czuwania była prośba o dobre wykorzystanie i błogosławione owoce, rozpoczynającego się w Pierwszą
Niedzielę Adwentu Roku Życia Konsekrowanego. Wielokrotnie w rozważaniach nawiązywano do wydanego z
tej okazji Listu okólnego do osób konsekrowanych: "Radujcie się", a zaczerpnięte z niego słowa papieża
Franciszka "Odnalezieni, dogonieni, przemienieni", były myślą przewodnią czuwania. Nocne trwanie na
modlitwie rozpoczęło się udziałem w Apelu Jasnogórskim. O godz. 22.00 ks. abp Wacław Depo, metropolita
częstochowski, przewodniczył dziękczynnej Eucharystii i wygłosił homilię, w której podkreślił,jak ważną
rzeczą jest trwać i być wiernym świadkiem miłości Jezusa Chrystusa. Zachęcał także, aby podczas tej nocy
czuwania potwierdzić łaskę wybrania i prosić o większą miłość. Na zakończenie tej mszy św., przełożeni
generalni naszych Zgromadzeń dokonali aktu zawierzenia Rodziny michalickiej Matce Bożej. O północy ks.
Ryszard Andrzejewski - wikariusz generalny wygłosił konferencję, po której uczestnicy czuwania trwali w
ciszy na adoracji Najświętszego Sakramentu, a następnie we wspólnej modlitwie różańcowej powierzali
Maryi z ufnością intencje Zgromadzeń, Ojczyzny i swoje osobiste. Czuwanie zakończyło się drugą
Eucharystią, której przewodniczył ks. Kazimierz Radzik - Generał Zgromadzienia Księży Michalitów. Ks.
Marcin Różański, w wygłoszonej homilii wezwał członków michalickich rodzin do radykalizmu i przemiany
życia, której celem będzie nie tylko własna doskonałość, ale przede wszystkim duchowa walka o drugiego
człowieka.
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