VI Pielgrzymka ze Sw.Michałem Archaniołem na Jasną Górę
JASNA GÓRA Co roku w pierwszą sobotę lipca, już od sześciu lat, ma miejsce niezwykła pielgrzymka
Anielska na Jasną Górę. Tego roku odbyła się ona w sobotę 3 lipca. W naszym narodowym Sanktuarium
Maryjnym oprócz znaku pielgrzymującej Figury św. Michała Archanioła, pojawiły się setki a nawet tysiące
pielgrzymów, których łączył wspólny znak Szkaplerza św. Michała Archanioła na piersi. W pielgrzymce
uczestniczyli Rycerze, Czciciele i członkowie Bractwa Szkaplerznego. Byli i tacy, którzy znaleźli się tu przy
okazji, z przypadku, a których Opatrzność Boża połączyła w duchowej więzi z Wielkim Księciem Niebieskim
św. Michałem Archaniołem.
Ze strony Zgromadzenia uczestniczyła grupa sióstr, które modlitwą i obecnością wspierały intencje
pielgrzymów przybyłych z całej Polski.
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