V Modlitewne Czuwanie Michalickiej Rodziny na Jasnej Górze
10 listopada br. już po raz piąty na Jasnej Górze odbyło się modlitewne nocne czuwanie michalickich
zgromadzeń oraz osób świeckich, grup i stowarzyszeń związanych z michalickim charyzmatem i ideą bł. ks.
Bronisława Markiewicza. Tegoroczna modlitwa była szczególnym dziękczynieniem za dar Jubileuszowego
Roku 100 Rocznicy Objawień Fatimskich, i za Jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, a także gorącym wołaniem o nowe powołania i za powołanych. To modlitewne trwanie przy
Maryi uczestnicy czuwania rozpoczęli od włączenia się w Apel Jasnogórski o godz. 21.00.
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zgromadzeń oraz osób świeckich, grup i stowarzyszeń związanych z michalickim charyzmatem i ideą bł. ks.
Bronisława Markiewicza. Tegoroczna modlitwa była szczególnym dziękczynieniem za dar Jubileuszowego
Roku 100 Rocznicy Objawień Fatimskich, i za Jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, a także gorącym wołaniem o nowe powołania i za powołanych. To modlitewne trwanie przy
Maryi uczestnicy czuwania rozpoczęli od włączenia się w Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Następnie
modlitwę różańcową o dar nowych powołań poprowadziły osoby z poszczególnych etapów formacji, alumni z
niższego seminarium księży michalitów, siostry nowicjuszki, junioratki, klerycy. Szczególnym przewodnikiem
duchowym tegorocznego czuwania był Przełożony Prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Saletynów ks. Andrzeja Zagórskiego MS, który wygłosił konferencję i oraz homilię podczas Mszy
św. o północy. W konferencji odniósł się do Adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium i w oparciu o
nią ukazał Maryję jako wzór wiary, słuchania słowa Bożego, pełnienia misji, bycia w bliskości z Jezusem. W
homilii nawiązując do przeczytanej Ewangelii zachęcił, by napełniać "ewangeliczne stągwie" wodą swojej
codzienności, by zgodnie z poleceniem Maryi wsłuchiwać się w polecenia Chrystusa, a On tą codzienność
zamieni w paschalne wino radości - w życie wieczne. Kolejne godziny modlitwy wypełniła osobista adoracja
Najświętszego Sakramentu, wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia, po której nastąpił szczególny moment
zawierzenia Maryi naszych michalickich rodzin zakonnych przez przełożonych generalnych, ks. Dariusza
Wilka i m. Natanaeli Bednarczyk. Czuwanie zakończyła Godzina Czytań z rozważaniem, które poprowadził
ks. Piotr Prokopowicz. Było to piękne rodzinne i modlitewne spotkanie w Domu Matki, jak je określił Ojciec
Generał, dziękując wraz z m. Natanaelą odpowiedzialnym za trud organizacji tegorocznego czuwania.
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