Srebrny Jubileusz Wspólnoty
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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dla Sióstr z Lipia i dla całego Ruchu
Światło-Życie, ma charakter święta patronalnego. Oaza bowiem od początku
uznawana była przez ks. Blachnickiego za własne Dzieło Niepokalanej. Podobnie
więc Siostry przyjęły ją jako swoją Patronkę.
W naszej diecezji 8 grudnia ma jednak dla Sióstr z Lipia szczególny charakter z kilku
powodów. Jest to również dzień składania i odnawiania ślubów przez Siostry. Tegoroczna
zaś uroczystość jest jednocześnie srebrnym jubileuszem oficjalnego powołania do
istnienia ich Wspólnoty. 25 lat temu dekretem kard. nominata Ignacego Jeża zostało
bowiem prawnie ustanowione Stowarzyszenie Wspólnota Dzieci Łaski Bożej, popularnie
nazywane dziś Wspólnotą z Lipia.
W rocie ślubów Sióstr znajdują się słowa oddające duchowy związek Wspólnoty z
Niepokalaną: "Wszechmogący Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, odpowiadając na Twoją
miłość, ja N.N. świadomie i dobrowolnie na ręce Przełożonej Wspólnoty N.N., do końca
życia ślubuję czystość, ubóstwo i posłuszeństwo oraz życie według Konstytucji Wspólnoty
Dzieci Łaski Bożej. Niepokalana Matko, Maryjo! Przez Ciebie, z Tobą i w Tobie chcę
należeć do Chrystusa i naśladując Go służyć Kościołowi we Wspólnocie Dzieci Łaski
Bożej."
Zwykle swoje śluby i kolejne rocznice erygowania Wspólnoty Siostry przeżywały w Lipiu,
w domu macierzystym. Srebrny jubileusz odbędzie się wyjątkowo w Koszalinie. Liturgia
przewidziana jest w katedrze, natomiast świętowanie w gronie gości w Centrum
Edukacyjno-Formacyjnym.
Jubileusz 25-lecia ślubów sióstr: Renaty Kościelskiej (pierwszej we Wspólnocie), Joanny
Juraszek, Magdaleny Kozłowskiej, Anny Babicz i Małgorzaty Czajkowskiej uczczony
będzie uroczystym obiadem o godz. 15:00. Potem nastąpi wspólna dłuższa modlitwa
dziękczynna. Na Eucharystię w katedrze pod przew. ks. bpa Edwarda Dajczaka Siostry
zapraszają wszystkich na godz. 18:00. Dalsze świętowanie ślubów młodszych sióstr:
Malwiny Iwanickiej, Natalii Frączek i Moniki Skowron kontynuowane będzie w CEF-ie.
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W tych dniach pamiętajmy o naszych Siostrach w modlitwie. Poniżej podajemy linki do
stron, które warto odwiedzić.
Historia Wspólnoty
Gawęda o. Serafina o początkach Wspólnoty (audio)
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