Bóg ponad wszystko!
ZĄBKI. Trwając w jubileuszowym dziękczynieniu za dar bł. ks. Bronisława Markiewicza, wspólnota sióstr z
Ząbek przeżywała uroczystości jubileuszowe razem z pasterzem diecezji warszawsko-praskiej ks. bp.
Markiem Solarczykiem. Ksiądz biskup odprawił dziękczynną Eucharystię za dar naszego Ojca Założyciela,
prosząc również o wierność pozostawionemu nam charyzmatowi.W czasie homilii zachęcał wszystkich
uczestników liturgii do naśladowania bł. Bronisława w powściągliwości i pracy. W uroczystościach wziął
udział ks. Władysław Trojanowski - były proboszcz parafii w Ząbkach. Uczestniczyli też nasi współbracia ze
Strugi: ks. Ryszard Andrzejewski - wikariusz gen., ks. proboszcz Stanisław Kalisztan, ks. Marcin Różański przełożony domu w Strudze oraz kleryk Przemek.
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CANTORES MISERICORDIAE, do którego z okazji jubileuszu dołączyły trzy nasze siostry: s. Ignacja, s.
Dorota i s. Lidia. Radośnie rozbrzmiewał również głos licznej grupy Bielanek, które śpiewając piosenkę
"Chciałeś zgromadzić miliony", poruszyły serca zebranych na wspólnym dziękczynieniu. W liturgii
uczestniczyła również liczna grupa ministrantów i lektorów.
Wspólnie z nami w dziękczynieniu brała udział nasza m. Natanaela Bednarczyk - przełożona generalna, s.
asystentka Maksymiliana Ciepała oraz siostry z Wołomina, Bemowa i Gołąbek. Obecne były również nasze
władze lokalne starosta, burmistrz, dyrektorki placówek oświatowych oraz nasi przyjaciele i dobroczyńcy.Ten
szczególny dzień obchodzony w naszej wspólnocie ku czci naszego Ojca minął w uroczystej, świątecznej
atmosferze. Nasze dziękczynienie zostało uwieńczone wspólną modlitwą różańcową z rozważaniami o bł. Br.
Markiewiczu, którą prowadził ks.Paweł Bąk - wikariusz z naszej parafii.
Wszystkim uczestnikom jubileuszowych uroczystości w Ząbkach serdecznie dziękujemy i życzymy SOBIE
NAWZAJEM, aby Bóg był w naszym życiu najważniejszy, bo KTÓŻ JAK BÓG! (siostry z Ząbek)
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