Wrócić do źródła
N
iemal w przededniu inauguracji Jubileuszowego Roku z okazji 100. rocznicy śmierci bł. ks. Bronisława
Markiewicza "wróciliśmy do źródła", czyli miejsca jego urodzenia. Za sprawą organizatorów: Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Pruchnickiej, Burmistrza Miasta Pruchnika, Zgromadzenia Sióstr Michalitek z Pruchnika,
Księdza Proboszcza parafii w Pruchniku, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku oraz Gimnazjum
Publicznego im. Ks. Br. Markiewicza w Pruchniku, miała miejsca piękna uroczystość poświęcona bł.
Bronisławowi, rodakowi pruchnickiej ziemi, z racji 170 rocznicy urodzin oraz 100 rocznicy jego śmierci. W
kościele parafialnym, w którym Błogosławiony 4 dni po swoim urodzeniu był ochrzczony
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Markiewicza "wróciliśmy do źródła", czyli miejsca jego urodzenia. Za sprawą organizatorów: Stowarzyszenia
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Księdza Proboszcza parafii w Pruchniku, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku oraz Gimnazjum
Publicznego im. Ks. Br. Markiewicza w Pruchniku, miała miejsca piękna uroczystość poświęcona bł.
Bronisławowi, rodakowi pruchnickiej ziemi, z racji 170 rocznicy urodzin oraz 100 rocznicy jego śmierci. W
kościele parafialnym, w którym Błogosławiony 4 dni po swoim urodzeniu był ochrzczony i zapewne wiele razy
stawał przy ołtarzu, by sprawować Eucharystię, została odprawiona Msza św. dziękczynna za dar jego życia
z prośbą o rychłą kanonizację. Mszy św. przewodniczył Ks. Antoni Tyniec, dyrektor Domu Macierzystego
Księży Michalitów, a kazanie wygłosił ks. Jan Seremak rektor Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Br.
Markiewicza w Miejscu Piastowym. W tej uroczystej liturgii wzięło udział wiele delegacji z pocztami
sztandarowymi oraz licznie zebrani wierni pruchnickiej parafii. Zgromadzenie sióstr michalitek reprezentowała
s. asystentka Maksymiliana Ciepała oraz siostry ze wspólnoty z Pruchnika i Przemyśla. Po Mszy św. pod
pomnikiem bł. Bronisława, znajdującego się w miejscu, gdzie kiedyś stał rodzinny dom Markiewiczów, zostały
złożone kwiaty. Następnie w Domu Kultury odbyło się sympozjum poświęcone błogosławionemu Rodakowi
zatytułowane"Wrócić do źródła", podczas którego zostały wygłoszone dwa referaty. Pierwszy, "Być patriotą
jak Markiewicz" przedstawił ks. Stanisław Słowiński, michalita, proboszcz i kustosz położonego w pobliżu
Pruchnika Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach. W drugim wystąpieniu s.
Agnieszka Zych, michalitka ukazała "Markiewiczowskie wychowanie w aspekcie współczesnych zagrożeń".
Sympozjum zostało urozmaicone programem artystycznym "Dzień za dniem" w wykonaniu uczniów
Gimnazjum Publicznego w Pruchniku. To piękne spotkanie w miejscu, gdzie dla Bronisława Markiewicza
"wszystko się zaczęło", pozwoliło spojrzeć na niego, jako tego, który został "z ludu wzięty i dla ludu
postawiony" oraz jak ważne są wartości przekazane u źródła, w rodzinie, które pomagają w dalszym życiu
stawiać Boga ponad wszystko.
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