Слуга Божа Мати Анна Каворек.
(1872 -1936)
Співзасновниця Згромадження Сестер Св. Архангела
Михаїла, мати сиріт і дітей безпритульних, та турботлива про бідних.
Слугиня Божа Мати Анна Каворек народилася 18.06 1872 р. в
Віеджиковіцах (дієцезія опольска). Вже в шкільному віці почало в ії
серці зароджуватися зерно чернечого покликання. У 22 роки
приїхала до Місця П’ястового. У кризовому моменті свого
покликання, на Горі Св. Анни пізнала цілковито Божу волю, що має
посвятити себе для маленьких і залишилася вірною в цьому до кінця
життя.
В 1897 р. разом з 5-ма іншими сестрами склали особисті обітниці
на руки Отця Засновника, а через рік була довірена їй місія
настоятельки спільноти.
Після с мерті О. Броніслава Маркевича, мати Анна Каворек
приймає відповідальність за долю сестер, вихованок та спадщину
Отця Засновника. Як слугиня безпритульних дітей, не маючи
жодних засобів матеріальних, здана тільки на провидіння Боже –
горіла своїм життям в служінні для найбідніших і незважаючи на
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різні протистояння, протягом 34 років вірно очікувала на
затвердження Спільноти, зміцнюючи вірою і надію серця спів сестер.
21.081921 р. у день затвердження спільноти була вибрана
першою Генеральною Настоятелькою і виконувала цю функцію аж до
смерті.
Померла 30.12.1936 р. в опінії святості.15.03.1997 р. закінчено
ексгумацію її наявних мощей і поховано в крипті материнського
Дому Сестер Михаліток в Місці П’ястовому. Беатифікацийни процес
Матері Анни розпочато 2.12.1993 р. в Перемишлі, а в грудні 1997 р.
акт процесу передано в Конгрегацію справ Канонізації в Рим.
Молитва про Беатифікацію Слугині Божої Мати Анни Каворек.
Боже, в Тройці Єдиний, прославляємо Тебе за дар покірної слугині
– Матері Анни Каворек, серце якої возлюблене в Тобі розпалюєш
вогнем любові до бідної дитини та всіх, котрі потребують помочі, а
також дав їй силу вірної витривалості у протистояннях. Укажи через
Неї, могутність Своєї доброти та Любові і нагороди Ії ласкою
прослави на вівтарях церкви. Дай нам через Ії посередництво
ласку, про яку Тебе з надією просимо. Через Христа Господа нашого.
Амінь.
Отче наш…..
Радуйся Маріє….
Слава Отцю…..
За дозволом Митрополітної Курії в Перемишлі.
Одержані ласки за посередництвом Слугині Божої Матері Анни
Каворек, просимо повідомляти.
Сестри Михайлітки
вул. Кс. Броніслава М. 22.
38-430 Місце П’ястове
Тел.0134353013.
Фах.0134338132.
емаль. Sekretariat(at) michalitki. pl
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Блаженний Броніслав Маркевич.
(1842- 1912)
Засновник Спільнот Св. Архангела Михаїла, вихователь
безпритульної молоді, великий душпастир на християнській ниві.
Блаженний Отець Броніслав Маркевич народився 13.07.1842 р. в
Прухніку (дієцезія перемишлянська). В юнацькому віці пережив
глибоку кризу у вірі. Після навернення до віри і здачі екзаменів,
поступив в духовну семінарію у Перемишлі.15.09.1867 р. отримав
висвячення і став священником. Як священник працював
помічником пароха в костелі сіл Харта, Гаць, Блажовей. А пізніше
в Перемишляньскій катедрі , а потім в духовній семінарії в м
Перемишль , як професор гомілетики і пасторальної теології. В 1885
р. виїжджає в Італію, де зустрічає Св. Івана Боско і вступає до
Спільноти Отців Салезіан. Після цього 1892 р. за згодою
настоятелів, як добрий пастир християнського виховання
повертається у Польщу і займає парафію в Місці П’ястовому. Від
початку огортає опікою бідних та безпритульних дітей. Створює для
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них виховні заклади. Для ведення цієї діяльності запроваджує нові
монаші родини під покровительством Св. Архангела Михаїла,
харизмат яких будується на двох засадах: «Хто ж як Бог» та
«Поміркованість і Праця». Отець Броніслав Маркевич помер в опінії
святості 29.01.1912 р. Вже після його смерті засновані Спільноти
отримують церковний статус: 29.09.1921р. – гілка чоловіча, а
21.08.1928 р.- гілка жіноча. Процес беатифікації О. Броніслава
Маркевича розпочато 16.01.1958 р., в 1994 р. проголошено декрет
про героїзм чеснот, а в 2004 р. - декрет про чудо за його
посередництвом. За вказівкою Святого Отця Бенедикта XVI був
беатифікований 19.06.2005 р. у Варшаві, під час Євхаристійного
Конгресу. Реліквії Блаженного О. Броніслава Маркевича знаходяться
в костелі Отців Михалітів в П’ястовому Місці.
Молитва про Канонізацію Блаженного Броніслава Маркевича.
Всемогутній вічний Боже, котрий чиниш людей знаряддям Твоєї
невичерпної доброти, покірно просимо про канонізацію Твого слуги
Блаженного священика Броніслава, просимо Тебе задля його опіки
для спасіння ближніх, а особливо безпритульних дітей. За Його
заступництвом уділяй ласки…,про яку ми, недостойні, просимо.
Через Христа Господа нашого. Амінь
Отче наш….
Радуйся Маріє…..
Слава Отцю…….
Блаженний Броніславе!
Молись за нас.
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