Za krzyżem Jezusa śladami bł. Bronisława
MIEJSCE PIASTOWE. Już po raz kolejny w piątek V tygodnia Wielkiego Postu,zaludniły się drogi, którymi
wędrował przez 20 lat bł. Bronisław Markiewicz, przyjmując na co dzień krzyż naszego Pana. Liczni
parafianie Miejsca Piastowego, a wśród nich michalici i michalitki, mogli zanurzać swoje życie w ranach
Chrystusa i dziękować Mu za miłość przy poszczególnych stacjach Krzyżowej Drogi. Duży Krzyż niesiony na
ramionach wiernych, spoczywał na ziemi wtedy, gdy wszyscy słuchali rozważań, czytanych przez
poszczególne grupy.Początek tej Drogi był w kościele parafialnym, a zakończenie w Sanktuarium na "Górce".
Na placu przed Domem Macierzystym sióstr michalitek rozważano trzy stacje, a gdy krzyż
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wędrował przez 20 lat bł. Bronisław Markiewicz, przyjmując na co dzień krzyż naszego Pana. Liczni parafianie
Miejsca Piastowego, a wśród nich michalici i michalitki, mogli zanurzać swoje życie w ranach Chrystusa i
dziękować Mu za miłość przy poszczególnych stacjach Krzyżowej Drogi. Duży Krzyż niesiony na ramionach
wiernych, spoczywał na ziemi wtedy, gdy wszyscy słuchali rozważań, czytanych przez poszczególne
grupy.Początek tej Drogi był w kościele parafialnym, a zakończenie w Sanktuarium na "Górce". Na placu
przed Domem Macierzystym sióstr michalitek rozważano trzy stacje, a gdy krzyż położono na ziemi w
niewielkiej odległości od krypty Sł. Bożej M. Anny Kaworek, Duch Boży przypominał słowa Współzałożycielki:
"przycisnęłam do serca ten kochany krzyż". Krzyż wędrował z rąk do rąk, a te "przyciskały" do Niego tak wiele
ludzkich historii, konkretnych zmagań i cierpienia. Wiatr mocno wiał a nastający mrok mówił o tym, że w życiu
potrzeba światła, które czerpał z krzyża nasz Bł. Założyciel: "Dźwigajmy nasze krzyże bez narzekania - mówił
- zgadzając się całkowicie z wolą Pana Boga, który wszystkim rządzi mądrze i kieruje się wielką miłością do
człowieka". Aby te słowa stały się ciałem w sercach uczestników "Miejsteckiej Drogi Krzyżowej", w
Sanktuarium czekał na nas Jezus w Najświętszej Hostii ze swoim Błogosławieństwem, a na zyskane odpusty
czekały dusze naszych bliskich zmarłych. /s.Leonia Przybyło/
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