Jubileusz w Castel S' Elia
DIO PRIMA DI TUTTO w Castel S' Elia - 13 maja br. o godz. 17.00 odbyły się centralne uroczystości
jubileuszowe 100 rocznicy narodzin dla nieba, bł. Bronisława Markiewicza. Obecny był O. Gen. Kazimierz
Radzik, ks. Jerzy Sosiński - ekonom gen., jak również przełożeni wiceprowincji włosko - szwajcarskiej, z ks.
Bogdanem Kalisztanem wiceprowincjałem i jego Zarządem. Ze strony Zarządu sióstr michalitek,
reprezentowały zgromadzenie: s. Łucja Ożóg, s. Leonia Przybyło i s. Dolores Mermer. Były też obecne
siostry z Gargano: s. Edyta Golińska - przełożona domu i s. Renata Kondracka. więtowanie 100 rocznicy
śmierci Bł. Bronisława było związane z pielgrzymką diecezjalną, a także z 30- leciem pobytu naszych
Współbraci w Castel S' Elia.

DIO PRIMA DI TUTTO w Castel S' Elia, w wiceprowincji włoskiej Księży Michalitów - 13 maja br. o godz. 17.00
odbyły się centralne uroczystości jubileuszowe 100 rocznicy narodzin dla nieba, bł. Bronisława Markiewicza.
Obecny był O. Gen. Kazimierz Radzik, ks. Jerzy Sosiński - ekonom gen., jak również przełożeni wiceprowincji
włosko - szwajcarskiej, z ks. Bogdanem Kalisztanem wiceprowincjałem i jego Zarządem. Ze strony Zarządu
sióstr michalitek, reprezentowały zgromadzenie: s. Łucja Ożóg, s. Leonia Przybyło i s. Dolores Mermer. Były
też obecne siostry z Gargano: s. Edyta Golińska - przełożona domu i s. Renata Kondracka. Świętowanie 100
rocznicy śmierci Bł. Bronisława było związane z pielgrzymką diecezjalną (ok 1300 osób ), a także z 30- leciem
pobytu naszych Współbraci w Castel S' Elia. Uroczystościom tym przewodniczył Sekretarz Stanu Kardynał
Tarcisio Bertone, który przybył do sanktuarium już przed godz. 12.00. Najpierw nawiedził Grotę M. Bożej
Skalnej (ad Rupes) i pomodlił sie tam razem ze wspólnotami michalickimi oraz bpem Romano Rossi pasterzem diecezji i dostojnymi gośćmi. Wspólny obiad był okazją do wzajemnego dialogu i wymiany
informacji, także o naszych dwóch Zgromadzeniach, które swoje korzenie biorą od św. Jana Bosco. Kard.
Bertone jest bowiem salezjaninem. Celebrację Eucharystii poprzedził wspólny różaniec, który był modlitwą
dziękczynną za objawienia w Fatimie (13 maja) i za ocalenie życia bł. Jana Pawła w czasie zamachu. Bł.
Bronisław patrzył na swoich duchowych synów i córki, na wielkie zgromadzenie liturgiczne, które przez ręce
kard. Bertone składało Bogu dziękczynienie za jego wierną miłość dla ubogich i za jego dewizę życiową: BÓG
PONAD WSZYSTKO. Podkreślił to także w pięknej homilii kard. Bertone. Pod koniec Eucharystii, w imieniu
Zgromadzeń michalickich przemówił ks.Bogdan Kalisztan, po czym O. Generał K. Radzik wraz z s. Łucją Ożóg
i s. Leonią Przybyło - radnymi gen., wręczyli ks. Kardynałowi medal Benemerenti, który przyjął z
wdzięcznością. W tym znaku, wyrażamy nie tylko uznanie zasług dla Pasterzy Kościoła, ale także nasze
posłuszeństwo i wierność Kościołowi, do którego wzywał nas bł. Ojciec, mówiąc: "Oprzyjmy się o
niewzruszoną "kolumnę prawdy", o Kościół Katolicki. Naprawmy wszystko w Chrystusie". (s. Leonia)
kazanie Kardynała Bertone:
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MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Page: 1/1

