Z nadzieją na Niebo
Uroczystość Wszystkich Świętych, to czas między ziemią a niebem. Wszyscy stąd wpatrują się w
horyzonty poza widoczną dla człowieka linią. Wszyscy stamtąd patrzą wówczas - mam nadzieję- w naszą
stronę, by wspomóc, zachęcić, rozgrzać serca do tej wędrówki ku Światłu Wiecznemu. Chociaż wspomnienie
wszystkich zmarłych przypada następnego dnia, już 1 listopada nie sposób nie wspomnieć swoich bliskich
zmarłych, zapytać w głębi serca - gdzie są, jaki ich los, czy świętują dziś w gronie zbawionych. I modlitwa, jak
światełko na grobie, rozjaśnia mroki naszej niepewności, lęku, przynagla wszystkich świętych, by wstawiali
się za nami i za naszymi zmarłymi. Spośród michalitek, już 170 sióstr jest po tamtej stronie.
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poza widoczną dla człowieka linią. Wszyscy stamtąd patrzą wówczas - mam nadzieję- w naszą stronę, by
wspomóc, zachęcić, rozgrzać serca do tej wędrówki ku Światłu Wiecznemu. Chociaż wspomnienie wszystkich
zmarłych przypada następnego dnia, już 1 listopada nie sposób nie wspomnieć swoich bliskich zmarłych,
zapytać w głębi serca - gdzie są, jaki ich los, czy świętują dziś w gronie zbawionych. I modlitwa, jak światełko
na grobie, rozjaśnia mroki naszej niepewności, lęku, przynagla Wszystkich Świętych, by wstawiali się za nami i
za naszymi zmarłymi. Spośród michalitek już 170 sióstr jest po tamtej stronie. Budowały naszą teraźniejszość
tu, na ziemi, dźwigały ciężar tworzenia naszej rodziny zakonnej i dawały fundament dla naszych dzieł.
Uprzedziły nas też w drodze do wieczności. Ufamy, że Dobry Bóg pozwala im oglądać swoje Oblicze i
radować się wraz z naszym Patronem, naszymi Założycielami... Modlimy się za te zmarłe siostry, które
jeszcze "dojrzewają" do Domu Ojca. Powierzamy w tych dniach także nasze zmarłe wychowanki i wszystkich
naszych zmarłych dobroczyńców. Oby tegoroczna oktawa Wszystkich Świętych była dla nich czasem, gdy
wypowiedzą - patrząc z radością w oczy Maryi, Królowej Wszystkich Świętych- Witaj Królowo, Matko
Miłosierdzia!
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