IX CZUWANIE RODZINY MICHALICKIEJ NA JASNEJ GÓRZE
CZĘSTOCHOWA W nocy z 12 na 13 listopada br na Jasnej Górze odbyło się IX Czuwanie Rodziny
Michalickiej.Uczestniczyli w niej członkowie Zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła wraz ze swymi
Przełożonymi Generalnymi, liczna reprezentacja świeckich ze wspólnot i stowarzyszeń działających przy
Zgromadzaniach, jak: Wspólnota Mi-ka-El, Czciciele św. Michała Archanioła, członkowie Bractwa Szkaplerza
św. Michała Archanioła, przedstawiciele parafii i grup duszpasterskich przy nich działających,
wychowankowie, uczniowie szkół prowadzonych przez Zgromadzenia, dobroczyńcy i sympatycy dzieł
michalickich. Szczególnym gościem, a zarazem uczestnikiem wspólnoty
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Przełożonymi Generalnymi, liczna reprezentacja świeckich ze wspólnot i stowarzyszeń działających przy
Zgromadzaniach, jak: Wspólnota Mi-ka-El, Czciciele św. Michała Archanioła, członkowie Bractwa Szkaplerza
św. Michała Archanioła, przedstawiciele parafii i grup duszpasterskich przy nich działających,
wychowankowie, uczniowie szkół prowadzonych przez Zgromadzenia, dobroczyńcy i sympatycy dzieł
michalickich. Szczególnym gościem, a zarazem uczestnikiem wspólnoty modlitewnej był tej nocy Czuwania
ks. Bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. W wygłoszonej do uczestników
konferencji wskazał na wielką potrzebę duchowego przebudzenia dla życia konsekrowanego, kapłańskiego
jak i dla wszystkich ludzi Kościoła. Zachęcał do szczególnego naśladowania w tej drodze św. Józefa i takich
świadków wiary, a zarazem wiernych synów Maryi jak św. Jan Paweł II, bł. ks. kard. Stefan Wyszyński, bł. ks.
Bronisław Markiewicz i Sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki.

O północy ks. Biskup sprawował Msze św. wraz z liczną asystą kapłanów - Michalitów. Polecano w niej
intencje czuwania dziękując za łaski minionego roku Jubileuszu 100-lecia zatwierdzenia Księży Michalitów,
w roku 150 rocznicy urodzin Czcigodnej Sł. Bożej M.Anny Kaworek prosząc o dar Jej rychłej beatyfikacji
oraz o nowe powołania do zgromadzeń zakonnych, wspólnot i stowarzyszeń w Rodzinie Michalickiej. W
programie Czuwania przewidziano także wspólną Adorację Eucharystyczną, rozważanie Drogi Krzyżowej,
modlitwę różańcową oraz Godzinę Czytań z Liturgii Brewiarzowej.

Szczególnym momentem modlitwy był Akt Zawierzenia się całej Rodziny Michalickiej Jasnogórskiej Królowej
Polski, którego dokonali uroczyście przed wizerunkiem Jasnogórskiej Pani Przełożeni Zgromadzeń: Matka
Generalna - m.Julia Szteliga CSSMA i Ojciec Generał - ks. Dariusz Wilk CSSMA .
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