VIII czuwanie Rodziny Michalickiej
W nocy z 13 na 14 listopada br., już po raz VIII, Zgromadzenia Michalickie, spotkały się na czuwaniu w
Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Jak co roku, intencją czuwania jest dziękczynienie za
powołania do życia zakonnego oraz modlitwa za młodzież, z prośbą o nowe powołania. W tym roku
wybrzmiało również dziękczynienie za 100 lat zatwierdzenia Zgromadzenia Księży Michalitów. Podczas
Apelu Jasnogórskiego, rozważania poprowadził Przełożony Generalny - ks. Dariusz Wilk CSMA. Ojciec
Generał, wygłosił również konferencję do uczestników czuwania oraz przewodniczył mszy św. o północy.
Homilię podczas Eucharystii, głosił ks. Wikariusz Generalny - ks. Rafał Kamiński CSMA.
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Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Jak co roku, intencją czuwania jest dziękczynienie za powołania do
życia zakonnego oraz modlitwa za młodzież, z prośbą o nowe powołania. W tym roku wybrzmiało również
dziękczynienie za 100 lat zatwierdzenia Zgromadzenia Księży Michalitów. Podczas Apelu Jasnogórskiego,
rozważania poprowadził Przełożony Generalny - ks. Dariusz Wilk CSMA. Ojciec Generał, wygłosił również
konferencję do uczestników czuwania oraz przewodniczył mszy św. o północy. Homilię podczas Eucharystii,
głosił ks. Wikariusz Generalny - ks. Rafał Kamiński CSMA. Rozważania różańcowe i adorację Najświętszego
Sakramentu poprowadziły Siostry Michalitki. Na zakończenie czuwania, po mszy św., Przełożeni Generalni
naszych Zgromadzeń - m. Julia Szteliga CSSMA i ks. Dariusz Wilk CSMA zawierzyli nasze Zgromadzenia i
wszystkich identyfikujących się z Rodziną Michalicką, Matce Bożej. Tegoroczne spotkanie odbyło się w
dużych ograniczeniach pandemicznych - w skróconym wymiarze czasowym i w kameralnym gronie
przedstawicieli Księży Michalitów (4) i Sióstr Michalitek (18), ponieważ w Kaplicy mogło przebywać jedynie
27 osób. Z powodu tych ograniczeń Siostry wraz z kilkunastoma innymi osobami w modlitwie Apelowej
uczestniczyły na zewnątrz. Dziękujemy Bogu, że mimo niepewnego czasu, VIII Czuwanie Rodziny
Michalickiej odbyło się, a wszyscy, którzy mieli pragnienie uczestniczenia w nim, mogli to zrobić duchowo
łącząc się z Jasną Górą, poprzez transmisję internetową.
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MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła
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