Proście Pana żniwa...
MIEJSCE PIASTOWE-KLIMKÓWKA. 16 września siostry michalitki z Miejsca Piastowego dziękowały Bogu
za dar tegorocznych powołań, prosiły Pana, by wciąż pomnażał nasze szeregi, jak również polecały się
Jezusowi prosząc o wierność dla wezwanych. W tym celu zorganizowały - podobnie jak w ubiegłych latach pielgrzymkę do kościółka w Klimkówce, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego.
Siostry czerpią w tym miejscu siłę do głoszenia Ewangelii, doznają wielu łask od Boga, zwłaszcza w chwilach
prób i doświadczeń. Wczesnym rankiem na pielgrzymi szlak wyruszyły siostry junioratki i postulantki wraz z
mistrzyniami

MIEJSCE PIASTOWE-KLIMKÓWKA. 16 września siostry michalitki z Miejsca Piastowego dziękowały Bogu
za dar tegorocznych powołań, prosiły Pana, by wciąż pomnażał nasze szeregi, jak również polecały się
Jezusowi prosząc o wierność dla wezwanych. W tym celu zorganizowały - podobnie jak w ubiegłych latach pielgrzymkę do kościółka w Klimkówce, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego.
Siostry czerpią w tym miejscu siłę do głoszenia Ewangelii, doznają wielu łask od Boga, zwłaszcza w chwilach
prób i doświadczeń. Wczesnym rankiem na pielgrzymi szlak wyruszyły siostry junioratki i postulantki wraz z
mistrzyniami: s. Leonią Przybyło i s. Hiacyntą Popiel. Modlitwie różańcowej towarzyszyło radosne wielbienie
Boga poprzez śpiew. Nowością w tym roku było rozważanie Drogi Krzyżowej przy nowopowstałych stacjach,
prowadzących od kościoła parafialnego w Klimkówce do kościółka z Jezusem Ukrzyżowanym. Uroczystą
Eucharystię, na którą licznie dojechały również starsze Siostry, odprawił nasz kapelan, ks. Dariusz Kielar. W
homilii zaprosił siostry do tego, by na wzór swych Założycieli pokochały krzyż codzienności, by przylgnęły do
niego całym sercem, zaś poprzez pracę i wysiłek rozwijały otrzymane od Boga talenty. Jest to, bowiem
-zdaniem celebransa - jedyna droga wolności, zawierzenia i skutecznego apostolstwa; mimo, że czasem jest
ona "drogą krzyżową karczowników". Po -uczcie dla ducha-przygotowałyśmy "ucztę dla ciała", jedząc
smaczne kiełbasy z ogniska. W drodze powrotnej niektóre siostry wyruszyły na grzybobranie. Wyprawa była
udana tak, że grzyby nie mieściły się w plecakach.
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