Uroczystość Liturgiczna bł. Bolesławy Lament w Jej Sanktuarium.

W Sanktuarium Bł. Bolesławy
Lament przy ul Stołecznej przez trzy dni
przygotowywaliśmy się duchowo na
liturgiczną uroczystość w 64 rocznicę
narodzin dla nieba Matki Bolesławy,
Założycielki Zgromadzenia. To były
nasze odpustowe rekolekcje.
Siostry
Misjonarki
Świętej
Rodziny
oraz
Rodzina
Misyjna
codziennie, od 26 do 28 stycznia, trwali
razem na modlitwie.
Pana
Jezusa
w
Adorowaliśmy
Sakramencie.
Przez
Najświętszym
wstawiennictwo
Matki
Bolesławy,
prosiliśmy Boga Wszechmogącego o
jedność chrześcijan – to przewodnia idea
życia Błogosławionej Matki - oraz o
nowe powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne.

Polecaliśmy wszystkie nasze troski – w
intencji Kościoła Powszechnego i
Pasterzy,
Ojczyzny,
rodzin
chrześcijańskich, chorych i cierpiących,
zagubionych i wątpiących.
Rozważaliśmy, co dzisiaj, z nieba,
mówi do nas Błogosławiona Matka
Bolesława.
Codziennym ukoronowaniem, w
dniach triduum, była Eucharystia. Mszę
Świętą sprawował ks. mgr. lic. Jerzy
Sęczek, nasz duchowy opiekun. W
okolicznościowych
naukach
rekolekcyjnych wskazywał na postawę
Matki Bolesławy, Jej zawierzenie Bogu,
poszukiwanie i rozpoznawanie woli
Bożej. Rozważał rolę Słowa Bożego
w życiu Błogosławionej oraz w naszej
codzienności – kiedy, od kogo i jak
słucham.
Wzorem
życia
Matki
Bolesławy była Rodzina Święta,
Nazaret.

Pisma bł. Bolesławy Lament wyraźnie pokazują – mówił ks. Jerzy - jak ważną rolę
w Jej życiu odgrywała Eucharystia, Komunia Święta, Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Pisała:
„Tabernakulum to Betania dla całego świata, jako dom Jezusa…”
„ Każde Tabernakulum jest studnią samarytańską…”
„Odwiedzajmy Go często…, nasza miłość ku Jezusowi ukrytemu w Eucharystii
powinna nas prowadzić do stóp Tabernakulum”.
Zwieńczeniem uroczystości ku
czci Błogosławionej Bolesławy Marii
Lament była odpustowa Eucharystia,
odprawiona przez Jego Ekscelencję
Najdostojniejszego
Księdza
Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego
Metropolitę
Białostockiego.
Wspólcelebransami byli ks. Kanonik
Tadeusz Żdanuk, proboszcz Parafii
Św. Rocha, ks. Andrzej Dębski,
sekretarz ks. Arcybiskupa oraz ks.
Jerzy Sęczek, duchowy przewodnik
wspólnoty.
Ks. Jerzy w homilii uwypuklił cechy
charyzmatu matki Bolesławy, Jej
zawierzenie Panu Bogu, zasłuchanie
się w Słowo Boże i życie według woli
Pana. Im więcej mamy zajęć, tym
bardziej musimy się modlić, trwać na
Adoracji i dzielić się obfitością swego
serca, stać się dzieckiem ufającym
Ojcu bezgranicznie – przypominał
nam kapłan.

Na zakończenie Najświętszej Ofiary Jego Ekscelancja w swoim słowie przekazał nam
radość z bycia mieszkańcem Białegostoku – Miasta Miłosierdzia, po ulicach którego
kroczyły osoby święte. Przypomniał o beatyfikacji Bolesławy Lament i ks. Michała
Sopoćki, o obecności relikwi tych Świętych pośród nas.
Niech nigdy nie zabraknie wiary i nadziei w ziemskiej pielgrzymce do nieba – wszystkim
obecnym na Eucharystii życzył Pasterz naszej Archidiecezji.
Siostry Misjonarki idą śladami swojej Założycielki – żyją Słowem Bożym, adorują,
trwają u stóp Tabernakulum, czynem odpowiadają na słowa Pana Jezusa, skierowane
do Samarytanki „Daj mi pić…”, a Sanktuarium przy ul. Stołecznej, to Betania
dla Rodziny Misyjnej. Serdecznie zapraszamy na czwartkową Adorację, do naszej Betanii,
by wraz z Błogosławioną Matką Bolesławą słuchać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim.
A może pójść za Nim…
„Nie traćmy czasu, nie zanurzajmy się w tych codziennych zajęciach tak, jak gdyby
one były wszystkim. Owszem, trzeba spełniać obowiązki na nas nałożone jak najlepiej,
ale
spełniać
z miłości ku Bogu i dla Jego większej chwały, a wtedy wszystko będzie nam służyło
do uświęcenia dusz naszych” pisała Błogosławiona.
A zatem do zobaczenia!

