Pogrzeb Pary Prezydenckiej
Na pogrzeb Pary Prezydenckiej do Krakowa przyjechały także michalitki. Nie tylko siostry z naszych
krakowskich placówek, ale także z domu generalnego i macierzystego w Miejscu Piastowym, z Widełki,
Mochnaczki, Przemyśla..., zwłaszcza te, które nie mogły wziąć udziału w warszawskich uroczystościach
żałobnych.Na ile mogły, zabrały ze sobą wychowanki naszych placówek i oratoriów. Włączyły się w tłumy
ludzi, zebranych na ulicach Krakowa, na Rynku i w Łagiewnikach. Niektóre wyruszyły z domu przy ul.
Kosocickiej o piątej rano. Ta obecność to poczucie obowiązku, wielkie pragnienie serca i potrzeba wspólnej
modlitwy za tych, którzy służyli Polsce do końca..., którzy zginęli na służbie, w tej wstrząsającej katastrofie
lotniczej, jaka miała miejsce 10 kwietnia

Na pogrzeb Pary Prezydenckiej do Krakowa przyjechały także michalitki. Nie tylko siostry z naszych
krakowskich placówek, ale także z domu generalnego i macierzystego w Miejscu Piastowym, z Widełki,
Mochnaczki, Przemyśla..., zwłaszcza te, które nie mogły wziąć udziału w warszawskich uroczystościach
żałobnych.Na ile mogły, zabrały ze sobą wychowanki naszych placówek i oratoriów. Włączyły się w tłumy
ludzi, zebranych na ulicach Krakowa, na Rynku i w Łagiewnikach. Niektóre wyruszyły z domu przy ul.
Kosocickiej o piątej rano. Trudno dospać, gdy takie uroczystości mają się odbywać za kilka godzin. W
porannym chłodzie czekały przy ulicy franciszkańskiej nasze kandydatki i postulantki wraz z kilkunastoma
siostrami. Potem wszystkie "prażyły się" w słońcu. Ale to bez znaczenia. Ta obecność to poczucie
obowiązku, wielkie pragnienie serca i potrzeba wspólnej modlitwy za tych, którzy służyli Polsce do końca...,
którzy zginęli na służbie, w tej wstrząsającej katastrofie lotniczej, jaka miała miejsce 10 kwietnia pod
Smoleńskiem. To jednocześnie modlitwa za Polskę, za Naród, by trwał przy wartościach i prawdzie. Bo bez
prawdy i wartości nie ma wolności. Nasza Ojczyzna naznaczona krzyżem znajduje siły i wsparcie przy
Chrystusowym Krzyżu.
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