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KOMUNIKATY 

 
 

1. W Uroczystość Patronalną - św. Michała Archanioła 29 września 2022 r. 

rozpoczniemy już czwarty rok Jubileuszowej Nowenny przygotowującej nas do 

świętowania 100-lecia zatwierdzenia naszego Zgromadzenia. Poświęcony on będzie 

pogłębionej refleksji nad darem naszego odnowionego Prawa (Konstytucji i Statutów), 

a będziemy go przeżywać pod hasłem: „Miłość jest doskonałym wypełnieniem 

Prawa”. Rz13,10b   

 

2. Jesienne Zebranie Sióstr Przełożonych odbędzie się w dniach 7-9.X.2022r. w 

Miejscu Piastowym. Przewidziany dzień skupienia dla Sióstr  poprowadzi ks. 

Grzegorz Kosakowski CSMA. Program spotkania rozpoczyna się w piątek rano i trwa 

do południa w niedzielę. Proszę o przybycie w przededniu rozpoczęcia Zebrania. 

Wszystkie Siostry Przełożone zaproszone są do uczestnictwa. W razie braku 

możliwości osobistego udziału należy wyznaczyć siostrę w zastępstwie. Proszę 

również o terminowe składanie sprawozdań opisowych do Sekretariatu Zgromadzenia. 
 

3. 10 września br. odbyła się XI Piesza Pielgrzymka Dziękczynna z Pruchnika 

do Przemyśla. Tegoroczna pielgrzymka była zorganizowana pod hasłem: „Śladami 

świętego”  i była przeżywana w duchu wdzięczności za dar naszych Założycieli: bł. 

ks. Br. Markiewicza i  Matkę Annę - Współzałożycielkę z okazji 180 i 150 rocznicy 

ich urodzin.  

 Serdecznie dziękuję s. Agnieszce Mastej odpowiedzialnej za przygotowanie 

tego wydarzenia jak również każdej siostrze, która  wzięła udział w tym 

pielgrzymowaniu. 

 

4. Od 15 sierpnia br. nastąpiła wymiana referentki powołaniowej Zgromadzenia. 

Obecnie funkcje tę pełni s. Agnieszka Mastej. Życzę, aby łaska Boża wspomagała 

Siostrę w gorliwym i owocnym wypełnieniu  tej odpowiedzialnej  misji. Jednocześnie, 

serdecznie dziękuję s. Agnieszce Zych za 15-letnią ofiarną posługę referentki 

powołaniowej.  
 

5. X Ogólnopolskie Czuwanie Rodziny Michalickiej na Jasnej Górze odbędzie się w 

tym roku w terminie 4/5 listopada. Nasza obecność i dar modlitwy niech będą 

wyrazem wdzięczności Bogu za łaski minionego roku Jubileuszu 150 rocznicy   

urodzin Cz. Sł. B. Matki Anny Kaworek. Zapraszam do licznego udziału Siostry, 

Niewiasty ze Wspólnoty Mi-ka-El, a także wiernych świeckich z parafii, w których  

posługujemy. 



 

6. W ramach formacji katechetyczno-wychowawczej organizowane są spotkania 

szkoleniowe na Górze św. Anny dla: 

- Sióstr Katechetek w dniach 21-23 października 2022 r. 

- Sióstr Dyrektorek wszystkich dzieł wychowawczych w dniach 23-25 paźdz. 2022r. 

 Szczegółowe informacje zostaną podane  przez Inspektorkę Gen. s. Koletę Cyran. 
 

7. Archiwistce Gen. - s. Nereuszy Czubińskiej serdecznie dziękuję za opracowanie 

sugestii przybliżających nam duchową sylwetkę naszej Matki Współzałożycielki. W 

minionym roku formacyjnych stanowiły one dla nas wielkie bogactwo w poznawaniu 

jej Osoby. 

 

8. Wszystkim siostrom, które w okresie wakacji prowadziły różne prace z dziećmi 

i młodzieżą składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie, troskę o nowe 

powołania  i świadectwo życia charyzmatem Zgromadzenia. 

 

 - szczególne podziękowania składam s.P. Dawidzie Ryll za wypełnienie misji 

„głoszenia Matki Anny” w Kanadzie i USA przez promowanie jej postaci w licznych 

spotkaniach i udostępnianie wydań książkowych jej poświęconych. Niech ten podjęty 

trud przynosi błogosławione owoce.   
 

 -  wyrazy wdzięczności kieruje także do sióstr i wspólnot, które odpowiedziały 

na prośbę i wsparły swoją posługą nasz Dom Macierzysty w Miejscu Piastowym.  

W minionym roku jubileuszowym, bogatym w wielkie wydarzenia pomoc ta miała 

szczególne znaczenie. Składam serdeczne  Bóg zapłać i zachęcam siostry na 

przyszłość do tej formy ofiarnej posługi Zgromadzeniu.  

 

9. W nadchodzącym roku w ramach formacji permanentnej zaplanowane zostały 

ważne wydarzenia formacyjne. Cztery serie rekolekcji zakonnych w Miejscu 

Piastowym  poprowadzi ks. Mateusz Szerszeń CSMA.  

 

 I seria  14-22.01. 2023 r    

II seria           28.01-05.02.2023r.    

III seria          26.06-4.07. 2023r.   

IV seria         18-26.07. 2023r.    

 

Ponadto przewiduje się następujące terminy:  

 

- Spotkanie formacyjne sióstr zakrystianek  w Poroninie 17-19 kwietnia 2023 r.  

 / przyjazd wieczorem 16.04.23 r. /  

-   Spotkanie formacyjne sióstr kucharek  w Poronienie 21 -23 kwietnia 2023 r.  

 / przyjazd wieczorem 20.04.23 r. / 

-  Jubileusz 50 - lecia życia zakonnego s. Marty Kołodziejczyk i s. Cyryli Kramek  

 w Miejscu Piastowym -  3 maja 2023 r. 

-    Spotkanie sióstr Seniorek  70+ w Miejscu Piastowym / data jeszcze do ustalenia / 



-   Renowacja życia zakonnego dla sióstr 35 i 55 lat po profesji wieczystej (Statuty, art. 

102) w Miejscu Piastowym  w dniach  5- 12 lipca 2023 r. Zapraszam na nią siostry:  

   1. S. Dobrawa Niemczak 

   2. S. Nikodema Woźniak 

   3. S. Ezechiela Suchan 

   4. S. Małgorzata Morawiak 

   5. S. Teresilla Osuch 

   6. S. Angelika Witalec 

   7. S. Anatolia Lisowska 

   8. S. Barbara Chrapek 

   9. S. Joela Głogowska  

10. S. Juwencja Fila 

11. S. Stanizja Kalisztan 

12. S. Samuela Nigborowicz 

13. S. Nereusza Czubińska 

14. S. Salawa Borkowska 

15. S. Immakulata Faustynowicz 

16. S. Kamila Nowak 

17. S. Celina Romanowska 

18. S. Marianna Marczak 

19. S. Hanna Ślęzak 

 

10. W kalendarzu własnym Zgromadzenia należy uzupełnić daty imienin sióstr 

neoprofesek:  
 

    5 luty - s. Agata Rusiecka  

    24 grudzień - s. Ewa Szymczyk  

  

 

                                                                               
                                                            m. Julia Szeliga  

                                                               przełożona generalna 

 

Miejsce Piastowe 14.09.2022r.  


