Udział w pogrzebie Ks. Prymasa Józefa Glempa
"Odszedł pasterz dobry". Tymi słowami w sercach wielu uczestników uroczystości pogrzebowych, żegnało
28 stycznia, Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. "Był Prymasem przełomu, przemian demokratycznych w
Polsce, człowiekiem prostym, pokornym, w trudnych czasach komunizmu stawał odważnie i roztropnie po
stronie Narodu, łagodził wewnętrzne napięcia z wielką roztropnością, kontynuował tradycję Prymasa
Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, umacniając wiarę i ducha narodowego", Te i wiele podobnych
słów padało podczas ostatniego pożegnania Księdza Prymasa, które było wielkim dziękczynieniem za
dobro, jakie po sobie zostawił.
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Także nasze michalickie rodziny zakonne żywią wobec osoby ks. Kardynała szczerą wdzięczność za wiele
doświadczonej życzliwości i troski, czego dały wyraz w przekazanym mu 10 listopada 2012r. (na trzy
miesiące przed jego odejściem do domu Ojca) medalu bł. Bronisława Markiewicza - Benemerenti. W
uzasadnieniu przyznania medalu czytaliśmy wówczas: "To prawdziwy ojciec dzieła, które powstało na
Bemowie, a dziś nazywa się ośrodkiem duszpasterskim prowadzonym przez księży michalitów i siostry
michalitki. To Prymas Polski kard. Józef Glemp od samego początku błogosławił bemowską wspólnotę.
Troszczył się o nią duchowo cieszył się jej osiągnięciami i trapił trudnościami. Przede wszystkim dokonał
dwóch najważniejszych aktów: 22 VI 1986 roku wmurował kamień węgielny pod budowę kościoła na
Bemowie; a dziesięć lat później - 9 XII 1996 roku dokonał poświęcenia (konsekracji) kościoła".
On także był delegatem Ojca Świętego Benedykta XVI i dokonał aktu beatyfikacji naszego Ojca Założyciela
podczas Kongresu Eucharystycznego w Warszawie 19 czerwca 2005r.
Z wdzięcznym więc sercem stanęłyśmy jako michalitki wraz z przełożoną generalną m. Natanaelą
Bednarczyk przy jego trumnie w tych dniach ostatniego pożegnania i w ufnej modlitwie prosiłyśmy, by
przedstawiał u tronu Boga i bł. Bronisławowi nasze jubileuszowe radości, ale także zmagania i trudy rodzin
michalickich.
W modlitewnej jedności Ks. kard. Józefa Glempa żegnało ok. 110 kardynałów i biskupów oraz kilkuset
księży, sióstr zakonnych i zakonników, w tym także nasze siostry z warszawskich wspólnot oraz tysiące
wiernych. Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. (s. Maksymiliana)
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