Wszystko, co uczyniliście... /Mt 25,40/.
Spoglądając oczyma wiary, obserwujemy, że trwający czas pandemii koronawirusa, czas restrykcji
sanitarnych i ograniczeń, jest szczególnym czasem łaski, w którym to Duch Święty pobudza nas do
spełniania uczynków miłosierdzia, a utrzymująca się trudna sytuacja, niejako prowokuje, a wręcz zmusza do
ich podejmowania. Siostry Zgromadzenia św. Michała Archanioła od wielu dni angażują się w wieloraki
sposób w walkę z pandemią. W szpitalu i na SOR w Wołominie trzy siostry: Sylwana, Ignacja i Monika z
miejscowej wspólnoty zakonnej, jako wolontariuszki pomagają przy obsłudze chorych i służą im duchowym
wsparciem. Podobnie w Warszawie na Bródnie siostra Barbara, jako ratownik medyczny wspomaga
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sposób w walkę z pandemią. W szpitalu i na SOR w Wołominie trzy siostry: Sylwana, Ignacja i Monika z
miejscowej wspólnoty zakonnej, jako wolontariuszki pomagają przy obsłudze chorych i służą im duchowym
wsparciem. Podobnie w Warszawie na Bródnie siostra Barbara, jako ratownik medyczny wspomaga
personel medyczny szpitala. Na oddziale warszawskiego ZOL-u, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji
Warszawskiej, siostra Dawida, jako opiekunka chorych na koronawirusa, trzeci tydzień "walczy" na froncie z
pandemią podczas 12-godzinnych dyżurów dziennych.

Inną pomocą, równie niezbędną, jest zaangażowanie siostr michalitek w szycie maseczek dla wyposażenia
Szpitali, Ośrodków Zdrowia, Urzędów, Policji, okolicznych mieszkańców, ubogich i bezdomnych, stale przez
nie wspomaganych. Tysiące maseczek trafiło już do potrzebujących z Miejsca Piastowego, Krosna,
Brzozowa, Jasła, Przemyśla, Ząbek k/ Warszawy i Przytyka. Tam, gdzie było to możliwe, w dzieło to włączył
się również świecki personel prowadzonych przez siostry instytucji wychowawczych.

Poza tym, siostry świadczą profesjonalną pomoc psychologiczną przez dyżurny telefon zaufania. Osiem
wspólnot zakonnych wspiera osoby starsze poprzez pomoc materialną, zakupy, opiekę.
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Rozmowa dnia w Radio Fara: relacja z pracy wśród chorych na koronawirusa s. Dawidy Ryll TUTAJ

Nadto z michalickich domów płynie do nieba stała modlitwa całego zgromadzenia w formie nowenny
różańcowej pompejańskiej. Z prośbą o ustanie pandemii podejmowane są przez wspólnoty adoracje nocne,
posty i inne formy wyrzeczeń. Z nadzieją zwracamy się do Niebieskiego Wojownika o chwałę Bożą - św.
Michała Archanioła, upraszając Jego szczególnej interwencji. Jutrzejsza uroczystość obchodzona na
Gargano 8 maja na pamiątkę zwycięstwa św. Michała Archanioła niech będzie dniem wołania o Jego
pomoc.

Przybądź święty Archaniele...
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