PONOWIENIE WIECZYSTEJ PROFESJI
Wczoraj w Parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie na Okęciu odbyła się uroczystość ponowienia
profesji wieczystej s. Doroty Szadkowskiej. We Mszy św. o godz. 11.30 uczestniczyły siostry z Ząbek,
Wołomina i Bemowa oraz s. Jadwiga Karolska z Miejsca Piastowego. Z ramienia Zarządu Zgromadzenia w
uroczystości wzięły udział s. Łucja Ożóg - ekonomka gen. ks. proboszcz życzył Siostrze, by szła w świat z
zawołaniem "Któż jak Bóg!" oraz "pokój i dobro". Nie zabrakło także podziękowania rodzicom s. Doroty za
trud wychowania i oddania córki na wyłączną służbę Panu.
Uroczystości związane z ponowieniem wieczystej profesji w swoich rodzinnych parafiach przeżywały
wczoraj także s. Kinga Sokołowska i s. Grażyna Gołda. Jednej z nich z ramienia Zarządu towarzyszyła s.
Leonia Przybyło, a drugiej s. Dolores Mermer.
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profesji wieczystej s. Doroty Szadkowskiej. We Mszy św. o godz. 11.30 uczestniczyły siostry z Ząbek,
Wołomina i Bemowa oraz s. Jadwiga Karolska z Miejsca Piastowego. Z ramienia Zarządu Zgromadzenia w
uroczystości wzięły udział s. Łucja Ożóg - ekonomka gen. Siostry aktywnie włączyły się w przeżywanie liturgii
- s. Ignacja przeczytała pierwsze czytanie, s. Dorota Pawłowska zaśpiewała psalm responsoryjny, s. Karola
modlitwę wiernych, a s. Eligia komentarz do darów. Powstał nawet "chórek" zakonny, który swoim śpiewem
ubogacił Liturgię Eucharystyczną. Ks. proboszcz wygłosił Słowo Boże, w którym podkreślił wyjątkowość tej
niedzieli. To właśnie dzisiaj w Kanadzie zakończył się Kongres Eucharystyczny, a za kilka dni rozpocznie się
w Kościele Rok św. Pawła. Te dwa wydarzenia wiążą się ze szczególnym posłaniem. S. Dorota również
przez profesję zakonną została w sposób szczególny wybrana i posłana, a to jej wybranie rozpoczęło się
właśnie w tej parafii. To tu została ochrzczona, tu po raz pierwszy przyjęła Komunię św., tu została
umocniona Darami Ducha św. w Sakramencie Bierzmowania. Na koniec ks. proboszcz życzył Siostrze, by
szła w świat z zawołaniem "Któż jak Bóg!" oraz "pokój i dobro". Nie zabrakło także podziękowania rodzicom
s. Doroty za trud wychowania i oddania córki na wyłączną służbę Panu. Na zakończenie Eucharystii słowa
wdzięczności skierowały s. Dorota i s. Łucja.
Po Mszy św. wszystkie Siostry zostały zaproszone na uroczysty obiad na plebanii. Każda z nich była pod
wrażeniem otwartości, gościnności, serdeczności i dobroci ks. proboszcza.
Uwielbiamy Cię, Panie, w powołaniu s. Doroty i prosimy o łaskę wytrwania.

Uroczystości związane z ponowieniem wieczystej profesji w swoich rodzinnych parafiach przeżywały wczoraj
także s. Kinga Sokołowska i s. Grażyna Gołda. Jednej z nich z ramienia Zarządu towarzyszyła s. Leonia
Przybyło, a drugiej s. Dolores Mermer.

Dodane przez : cssma, dnia 23 czerwiec 2008 05:46

MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Page: 1/1

