Lekcja błogosławieństw przy Błogosławionym
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ świętowany był uroczyście w Miejscu
Piastowym. Dziś tutaj mimo siarczystego mrozu zrobiło się znacznie cieplej. Kilkaset zakonników i sióstr
zakonnych ogrzewało to "miejsce" swoją modlitwą, zapalonymi gromnicami i serdecznym uśmiechem.
Przedstawiciele różnych zakonów i zgromadzeń z całej diecezji przybyli do Sanktuarium św. Michała
Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, by wspólnie dziękować Bogu za dar powołania zakonnego, modlić
się o wierność wobec najważniejszej misji, jaką mają do spełnienia, tj. pomóc ludziom osiągnąć zbawienie.
Mszy św. przewodniczył ks. bp Adam Szal z Przemyśla, a homilię wygłosił ks. Ryszard Andrzejewski wikariusz generalny CSMA.
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Piastowym. Dziś tutaj mimo siarczystego mrozu zrobiło się znacznie cieplej. Kilkaset zakonników i sióstr
zakonnych ogrzewało to "miejsce" swoją modlitwą, zapalonymi gromnicami i serdecznym uśmiechem.
Przedstawiciele różnych zakonów i zgromadzeń z całej diecezji przybyli do Sanktuarium św. Michała
Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, by wspólnie dziękować Bogu za dar powołania zakonnego, modlić
się o wierność wobec najważniejszej misji, jaką mają do spełnienia, tj. pomóc ludziom osiągnąć zbawienie.
Mszy św. przewodniczył ks. bp Adam Szal z Przemyśla, a homilię wygłosił ks. Ryszard Andrzejewski wikariusz generalny CSMA. Przypomniał on wszystkim zebranym, że w Kościele, który jest sakramentem
zbawienia potrzebne jest radykalne pójście drogą rad ewangelicznych. Ks. biskup na zakończenie zauważył,
że mozaiki, które są ozdobą wielu kościołów, stanowią przesłanie dla wiernych. Tak też w Kościele
Chrystusowym piękną mozaiką są zgromadzenia zakonne, które w swojej różnorodności charyzmatów
posiadają bogatą treść i znaczenie.
Podczas Mszy św. wszystkie osoby konsekrowane odnowiły śluby złożone Bogu, a przed liturgią
Eucharystyczną przeżywali "celebrację" ośmiu błogosławieństw, w jakich uczestniczył bł. ks. Bronisław
Markiewicz i do jakich zaproszone są wszystkie osoby, które podjęły życie zakonne.
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