Michalicka Uroczystość Patronalna
MIEJSCE PIASTOWE. 29 września, to dzień duchowej łączności w rodzinie michalickiej wraz ze św.
Michałem Archaniołem i chórami Aniołów w uwielbieniu Boga. W Miejscu Piastowym uroczystości odpustowe
trwały już od niedzieli 27 września i zgromadziły w sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława
Markiewicza nie tylko księży i siostry michalitki, ale także wielu świeckich czcicieli Księcia Niebieskiego.
Centralnej Mszy św. przewodniczył ks. bp Józef Dąbrowski, CSMA z Kanady, a kazanie wygłosił wikariusz
generalny, ks. Ryszard Andrzejewski. Kilkuletnią tradycją tego święta stał się udział w uroczystości dzieci w
strojach anielskich. W czasie procesji anielskiej stanowią one sympatyczny, kolorowy orszak
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Michałem Archaniołem i chórami Aniołów w uwielbieniu Boga. W Miejscu Piastowym uroczystości odpustowe
trwały już od niedzieli 27 września i zgromadziły w sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława
Markiewicza nie tylko księży i siostry michalitki, ale także wielu świeckich czcicieli Księcia Niebieskiego.
Centralnej Mszy św. przewodniczył ks. bp Józef Dąbrowski, CSMA z Kanady, a kazanie wygłosił wikariusz
generalny, ks. Ryszard Andrzejewski. Kilkuletnią tradycją tego święta stał się udział w uroczystości dzieci w
strojach anielskich. W czasie procesji anielskiej stanowią one sympatyczny, kolorowy orszak wokół figury św.
Michała Archanioła. W tym roku podczas Mszy św. usłyszeliśmy także w ich wykonaniu "Hymn małych
rycerzy św. Michała". Uroczystość Patronalna Zgromadzenia była również okazją do wyrażenia wdzięczności
osobom świeckim, współpracującym w naszych dziełach apostolskich. Tym razem dwie panie, Anna Moroń i
Teresa Jakieła otrzymały z rąk przełożonych generalnych michalickich Zgromadzeń medale Benerementii.
Uwieńczeniem świętowania był wykonany we wtorek, 29 września Michalicki Akatyst ku czci św. Michała
Archanioła. Tekst tej modlitwy napisała s. Leonia Przybyło przy współudziale s. Alicji Roś, a muzykę
skomponował Piotr Pałka. Wykonał go połączony chór: scholi sióstr michalitek i scholi kapucyńskiej z Krosna,
solowe części wyśpiewali dk. Kazimierz Szydło, CSMA oraz Stefan Trusz.

Święty Michale Archaniele Zwiastunie Bożej chwały,
pozdrawiamy Ciebie razem z aniołami
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MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła
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