Ogólnopolskie Spotkanie Osób Konsekrowanych
Święty Krzyż. 11 września 2010 r. Sanktuarium na Świętym Krzyżu zapełniło się osobami konsekrowanymi z
całej Polski. Ojcowie, bracia, siostry i osoby konsekrowane z instytutów świeckich, po raz piąty spotkali się
przy Relikwiach Krzyża Świętego, by umocnić swoją wiarę i więź z Kościołem. Konferencję do
zgromadzonych, nt. "Charyzmaty w życiu wspólnot zakonnych i osób konsekrowanych", wygłosił ks. dr
Kazimierz Wójtowicz. Wysłuchaliśmy również świadectw, życia charyzmatami Założycieli, którymi podzieliły
się: s. Jadwiga Kisielewska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (szarytka) i s.
Małgorzata Więcek Służebniczka NMP (starowiejska).
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całej Polski. Ojcowie, bracia, siostry i osoby konsekrowane z instytutów świeckich, po raz piąty spotkali się
przy Relikwiach Krzyża Świętego, by umocnić swoją wiarę i więź z Kościołem. Konferencję do
zgromadzonych, nt. "Charyzmaty w życiu wspólnot zakonnych i osób konsekrowanych", wygłosił ks. dr
Kazimierz Wójtowicz. Wysłuchaliśmy również świadectw, życia charyzmatami Założycieli, którymi podzieliły
się: s. Jadwiga Kisielewska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (szarytka) i s.
Małgorzata Więcek Służebniczka NMP (starowiejska). Centralnym punktem Spotkania była Eucharystia pod
przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza - ordynariusza sandomierskiego, który w homilii wezwał
wszystkie osoby konsekrowane, by wzięły na siebie grzech poniżania i profanacji krzyża w naszej Ojczyźnie.
Eucharystię sprawował także ks. bp Kazimierz Gurda - odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Polski za życie
konsekrowane. Wyraził on wdzięczność wszystkim Zgromadzeniom za obecność i zaprosił na spotkanie w
przyszłym roku, w II sobotę września. Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego
Miłosierdzia, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii Świętego Krzyża zakończyło Ogólnopolskie Spotkanie
Osób Konsekrowanych w Świętokrzyskim Sanktuarium, którego kustoszami są Ojcowie Oblaci. Do wspólnej
modlitwy z wielką rodziną braci i sióstr różnych charyzmatów, włączyły się Siostry Michalitki z Miejsca
Piastowego i z domów radomskich. W drodze powrotnej modliłyśmy się jeszcze w pięknym Sanktuarium
Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, gdzie w kaplicy wieczystej adoracji stoi duża figura św.
Michała Archanioła.
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