Kobieta w tajemnicy Zmartwychwstania Pana
DUSSELDORF. Wspólnota Niewiast Mi-ka-EL w Düsseldorfie spotkała się 18 maja. Temat dnia
formacyjnego zatrzymał nas przy tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa, a konkretnie kobiet, które
odkryły pusty grób Pana. Spotkanie rozpoczęłyśmy koronka uwielbienia Pana Boga ze św. Michałem
Archaniołem i chórami Aniołów. Przygotowując się do Eucharystii zaśpiewałyśmy litanię loretańska
zapraszając Maryję na eucharystyczne spotkanie z Jej Synem. We Mszy św. modliliśmy się za dzieci i
młodzież z naszych rodzin, placówek wychowawczych i tych, które cierpią na skutek braku miłości oraz za
nasza zmarła s. Gabrielę. Przed wejściem w czas milczenia Matka Anna zaprosiła nas do ciszy słowami:

DUSSELDORF. Wspólnota Niewiast Mi-ka-EL w Düsseldorfie spotkała się 18 maja. Temat dnia
formacyjnego zatrzymał nas przy tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa, a konkretnie kobiet, które
odkryły pusty grób Pana. Spotkanie rozpoczęłyśmy koronka uwielbienia Pana Boga ze św. Michałem
Archaniołem i chórami Aniołów. Przygotowując się do Eucharystii zaśpiewałyśmy litanię loretańska
zapraszając Maryję na eucharystyczne spotkanie z Jej Synem. We Mszy św. modliliśmy się za dzieci i
młodzież z naszych rodzin, placówek wychowawczych i tych, które cierpią na skutek braku miłości oraz za
nasza zmarła s. Gabrielę. Przed wejściem w czas milczenia Matka Anna zaprosiła nas do ciszy słowami:
"szczęśliwa dusza, która chodzi w obecności Pana". Podczas katechezy przyglądałyśmy się kobietom w
Ewangeliach synoptycznych i ich doświadczeniom ,,nie znalezienia Pana". Wsłuchiwałyśmy się w przesłanie,
które każda z trzech Ewangelii niesie dla naszego życia. W osobistym pochyleniu się nad słowem, wraz z
Marią Magdaleną wyszłyśmy na spotkanie Pana. W ciemności wiary, której często doświadczamy w naszej
codzienności pozwalałyśmy, by Nauczyciel dotykał naszych serc. Dzielenie się słowem Bożym ubogaciło nas
doświadczeniem wiary i osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Adoracja Pana Jezusa w
Najświętszym Sakramencie i modlitwa uwielbienia wraz z Ojcem Bronisławem i Matka Anna umocniły nas na
nadchodzący tydzień.
W imieniu Wspólnoty - s. Tymoteusza.
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