Dwadzieścia lat minęło!
Jak co roku w połowie wakacyjnego turnusu odbyło się spotkanie w gronie rodzin zaprzyjaźnionych, które
przyjmują nasze wychowanki do swych domów. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe - już dwudzieste!
Najpierw przybyliśmy do Domu Matki - Królowej Rodzin w Ropczycach, by celebrować dziękczynną
Eucharystię, której przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław Mazur oraz ks. Prałat Jan Delekta wraz innymi
kapłanami. Słowa wdzięczności dla kapłanów, wszystkich rodzin i pana Mecenasa Józefa Gudyki, który jest
inspiratorem i sercem tego dzieła, skierowała Matka Generalna Natanaela Bednarczyk, dziękując za dar tej
pięknej dwudziestoletniej współpracy ze Zgromadzeniem.
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Najpierw przybyliśmy do Domu Matki - Królowej Rodzin w Ropczycach, by celebrować dziękczynną
Eucharystię, której przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław Mazur oraz ks. Prałat Jan Delekta wraz innymi
kapłanami. Słowa wdzięczności dla kapłanów, wszystkich rodzin i pana Mecenasa Józefa Gudyki, który jest
inspiratorem i sercem tego dzieła, skierowała Matka Generalna Natanaela Bednarczyk, dziękując za dar tej
pięknej dwudziestoletniej współpracy ze Zgromadzeniem. Na przestrzeni tych lat około sto rodzin otwierało
swój dom i serce dla dzieci i młodzieży z naszych placówek wychowawczych. To doświadczenie dobroci i
otwartości jest udziałem naszych wychowanek również wtedy, gdy wchodzą w dorosłe życie. Matka złożyła w
Sercu Boga przez ręce Maryi wszystkie dobre i piękne owoce służby drugiemu człowiekowi, zapewniając o
pamięci modlitewnej za żyjących i za zmarłych. Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni na wspólną
agapę, podczas której nie zabrakło śpiewu i tortu jubileuszowego, jak przystało na taki jubileusz.
Markiewiczowskim akcentem był spektakl teatralny pt. "Jan Paweł II idzie do nieba", przygotowany przez
siostry i dziewczęta z Mochnaczki. Spotkanie to było również okazją do podziękowań i pięknych wspomnień
dotyczących początków tego dzieła oraz wspólnej pielgrzymki związanej z jubileuszem, rodzin
zaprzyjaźnionych, sióstr i wychowanek do Włoch, która miała miejsce w maju br. Szkoda, że tej rodzinnej
atmosfery nie da się opisać słowami, trzeba ją po prostu przeżyć. To były piękne dni...

Dodane przez : smc, dnia 13 lipiec 2014 21:48

MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Page: 1/1

