Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu
30 lipca, w przededniu miesiąca trzeźwości, w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława
Markiewicza, w Miejscu Piastowym, odbyła się VIII Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. abp Edward Nowak z Rzymu, a homilię wygłosił ks. bp Tadeusz
Bronakowski, Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy KEP. Miejsce gdzie żył i pracował
wielki Apostoł Trzeźwości, bł. Bronisław, zgromadziło w poniedziałkowy wieczór kapłanów,
parlamentarzystów i przedstawicieli władz lokalnych oraz ogromną rzeszę wiernych z całej Polski, którzy są
zatroskani o to, by nasz Naród był trzeźwy. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: "Rodzina
trzeźwa, powściągliwa i pracowita nadzieją dla Ojczyzny i chrześcijaństwa w Europie - dramat "Bój
bezkrwawy" bł. ks. Markiewicza, Krucjata Wyzwolenia Człowieka oraz idea Stowarzyszenia Wesele Wesel i
Wesele bez Toastu, jako fundament pomocy rodzinie." Temat ten, wybrzmiał podczas sesji naukowej
poprzedzającej spotkanie modlitewne, w czasie wieczornych "Rozmów" w RM.
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Bronakowski, Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy KEP. Miejsce gdzie żył i pracował
wielki Apostoł Trzeźwości, bł. Bronisław, zgromadziło w poniedziałkowy wieczór kapłanów, parlamentarzystów
i przedstawicieli władz lokalnych oraz ogromną rzeszę wiernych z całej Polski, którzy są zatroskani o to by
nasz naród był trzeźwy. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: "Rodzina trzeźwa, powściągliwa i
pracowita nadzieją dla Ojczyzny i chrześcijaństwa w Europie - dramat "Bój bezkrwawy" bł. ks. Markiewicza,
Krucjata Wyzwolenia Człowieka oraz idea Stowarzyszenia Wesele Wesel i Wesele bez Toastu , jako
fundament pomocy rodzinie." Temat ten, wybrzmiał podczas sesji naukowej poprzedzającej spotkanie
modlitewne, w czasie wieczornych "Rozmów niedokończonych" w Radio Maryja, a także w programie słowno muzycznym, w którym wzięli udział michaliccy nowicjusze oraz dzieci i młodzież - laureaci konkursu piosenki o
bł. ks. Markiewiczu. Modlitwa na "Górce" była jednocześnie spotkaniem Rodziny Radia Maryja, dlatego Mszę
św. transmitowały Telewizja TRWAM i Radio Maryja oraz Radio Fara. Po wspólnej modlitwie, w Radio Maryja
odbyła się audycja "Rozmowy niedokończone", które poprowadził o. Grzegorz Moj, a brali w nich udział: s.
Leonia Przybyło, ks. Jan Seremak, Pan Senator Kazimierz Jaworski - Prezes Stowarzyszenia "Trzeźwa
Polska" i małżonkowie Teresa i Piotr Mazur oraz Jolanta i Krzysztof Bęben - członkowie Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka.
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