Rozpoczynamy Adwent
I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy okres liturgiczny, ale też Nowy Rok Kościelny. Dla każdego
chrześcijanina jest to szczególny czas. Adwent to czas czuwania, czas oczekiwania na powtórne przyjście
Pana Jezusa. Jest to też czas, poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia, czyli Wcielenia Pana Jezusa.
Adwent to czas nadziei. Wierzymy, że na jego końcu urodzi się Słowo, że otrzymamy wraz z Narodzeniem
Pana Jezusa nadzieję na Nowe Życie. Nowy rok duszpasterski będziemy przeżywać pod hasłem
"Zgromadzeni na świętej wieczerzy". Jesteśmy zaproszeni do tego by pogłębić ars celebrandi, a więc to
wszystko, co związane jest z pięknem sprawowanej liturgii.
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Pana Jezusa. Jest to też czas, poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia, czyli Wcielenia Pana Jezusa.
Adwent to czas nadziei. Wierzymy, że na jego końcu urodzi się Słowo, że otrzymamy wraz z Narodzeniem
Pana Jezusa nadzieję na Nowe Życie. Nowy rok duszpasterski będziemy przeżywać pod hasłem
"Zgromadzeni na świętej wieczerzy". Jesteśmy zaproszeni do tego by pogłębić ars celebrandi, a więc to
wszystko, co związane jest z pięknem sprawowanej liturgii. Adwent nierozerwalnie jest związany z
Niepokalaną, którą w naszych michalickich wspólnotach szczególnie czcimy uroczystą nowenną i radosnym
świętowaniem - 8 grudnia - Jej Niepokalanego Poczęcia. W tym roku, przez Niepokalane Serce Maryi, w II
roku nowenny przed Jubileuszem naszego Zgromadzenia, szczególnie dziękujemy za nasze powołanie
zakonne. Wpatrzone w Jej czyste i pokorne życie, chcemy otwierać się na łaskę nawrócenia i stawać się
coraz to piękniejszymi kobietami konsekrowanymi. Maryi Niepokalanej powierzamy także serca wszystkich
kobiet i młodych dziewcząt. Prosimy, by chroniła ich godności, czystości i wrażliwości. Prosimy także
Niepokalaną, by wskazała młodym dziewczętom, - które rozeznają swoje powołanie - drogę do naszego
Zgromadzenia.:)
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