Ewangelizacja w Kanadzie
KANADA, MELROSE. "W stronę życia" - zwrócone były serca i umysły uczestników rekolekcji
ewangelizacyjnych w Melrose. Przyjechali z różnych stron Kanady, aby przez 3 dni patrzeć w stronę Boga,
który bezwarunkowo miłuje każdego człowieka, który w Jezusie Chrystusie dokonuje zbawienia i w Duchu
Świętym uświęca; aby doświadczyć radości i siły wspólnoty. Tą rekolekcyjną posługą w dniach od 21-23
września w uroczo położonym ośrodku rekolekcyjnym księży michalitów zakończyły swój pobyt w Kanadzie
s. Dawida i s. Maksymiliana. "To piękne - zauważył Ojciec Generał Kazimierz Radzik na pożegnalnym
spotkaniu z kanadyjską Wspólnotą - że Uroczystości Jubileuszowe w Kanadzie rozpoczęły się i kończą
rekolekcjami dla wiernych.

KANADA, MELROSE. "W stronę życia" - zwrócone były serca i umysły uczestników rekolekcji
ewangelizacyjnych w Melrose. Przyjechali z różnych stron Kanady, aby przez 3 dni patrzeć w stronę Boga,
który bezwarunkowo miłuje każdego człowieka, który w Jezusie Chrystusie dokonuje zbawienia i w Duchu
Świętym uświęca; aby doświadczyć radości i siły wspólnoty. Tą rekolekcyjną posługą w dniach od 21-23
września w uroczo położonym ośrodku rekolekcyjnym księży michalitów zakończyły swój pobyt w Kanadzie
s. Dawida i s. Maksymiliana. "To piękne - zauważył Ojciec Generał Kazimierz Radzik na pożegnalnym
spotkaniu z kanadyjską Wspólnotą - że Uroczystości Jubileuszowe w Kanadzie rozpoczęły się i kończą
rekolekcjami dla wiernych. To świadczy, że nie chcemy ograniczyć się tylko do zewnętrznego świętowania,
ale pogłębić wiarę i znajomość michalickiej duchowości wśród ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze."
Te rekolekcyjne dni były również ważnym doświadczeniem dla nas jako prowadzących. Dały nam możliwość
bezpośredniego spotkania z Polonią, jej radościami i troskami. Były wzajemnym dzieleniem się wiarą i
sposobnością bliższego poznania, zwłaszcza, że habit zakonny i obecność sióstr w pracy parafialnej czy
innych posługach nie należy w Kanadzie do częstych zjawisk. Za ten czas szczególnej łaski od Pana, niech
będzie Bóg uwielbiony w serach wszystkich uczestników. s. Maksymiliana
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