Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka z Pruchnika do Przemyśla
W dniach 14-15 września odbyła się pierwsza Piesza Pielgrzymka z Pruchnika do Przemyśla zorganizowana
przez Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Miasto i Gminę Pruchnik oraz Parafię p.w. św. Mikołaja
Biskupa w Pruchniku. Była to Pielgrzymka Dziękczynna w 145 rocznicę święceń kapłańskich bł. ks.
Bronisława Markiewicza. Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem "Przed Kapłaństwem przyklękam". Miejscem
rozpoczęcia pielgrzymowania był Kościół Parafialny w Pruchniku. Tu zgromadziła się młodzież, która licznie
przybyła z różnych stron Polski, a dla której ks. Markiewicz jest bliski. Najpierw udali się do recepcji w
Pruchnickim Domu Kultury. Tu siostra Agnieszka Zych wraz z wolontariuszkami
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przybyła z różnych stron Polski, a dla której ks. Markiewicz jest bliski. Najpierw udali sie do recepcji w
Pruchnickim Domu Kultury. Tu siostra Agnieszka Zych wraz z wolontariuszkami zapisywała poszczególne
grupy, wręczała pakiety zawierające śpiewnik,identyfikator, znaczek i chustę. Następnie młodzież była
przydzielana na noclegi i odprowadzana do rodzin, które z radością przyjmowały pielgrzymów do swoich
domów. Po zostawieniu rzeczy wszyscy udali się do Kościoła, by uczestniczyć w rozpoczynającym się
czuwaniu. Po modlitwie dzięczynnej przy chrzcielnicy pamiętającej chrzest bł. Bronisława wszyscy udali się
na Rynek. Temu procesyjnemu przejściu przewodniczył sam bł. ks. Markiewicz obecny w relikwiach, które
nieśli alumni WSD Księży Michalitów. W procesji szły też poczty sztandarowe, chorągwie, orkiestra, a także
licznie zebrani kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy. Na ołtarzu polowym w centrum Pruchnika młodzież z
Gimnazjum im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku zaprezentowała program słowno - muzyczny o
swoim patronie pt. "Tutaj wszystko się zaczęło". Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.
Przewodniczył jej ks.Tadeusz Bratkowski W asyście wielu kapłanów rodaków, a także księży z Dekanatu
Pruchnickiego i księży Michalitów. Słowa powitania skierował Proboszcz Parafii Pruchnik ks. kan. Kazimierz
Trelka. Liturgię uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Pruchniku i miejscowy chór. Ksiądz Tadeusz Bratkowski
podczas homilii nawiązał do słów bł. Jana Pawła II wypowiedzianych w Wadowicach "tu wszystko się
zaczęło".Te same słowa można powiedzieć o ks. Markiewiczu bo przecież tu, w Pruchniku wszystko się
zaczęło. Przed końcowym błogosławieństwem do zebranych osób słowo skierowała Matka Generalna Sióstr
Michalitek - M. Natanaela Bednarczyk. Po zakończeniu Eucharystii delegacje udały się pod pomnik Ojca
Markiewicza w miejsce jego urodzin, gdzie złożono w hołdzie wdzięczności kwiaty i zapalone znicze. W tym
czasie na Rynku klerycki zespół "Michael" rozpoczął koncert, który zakończył się Apelem Jasnogórskim.
Rozważanie apelowe poprowadził ks. Adam Żurad - Radca Generalny księży Michalitów. Sobotni dzień
przebiegał pod hasłem "Śladami Świętego". Rozpoczęliśmy go w pruchnickim kościele modlitwą jutrzni, którą
prowadzili michaliccy klerycy. Na cały dzień pielgrzymowania ks. Proboszcz Kazimierz Trelka udzielił
pielgrzymom błogosławieństwa krzyżem pielgrzymkowym. Trasa pielgrzymki podzielona była na 5 etapów.
Pierwszy odcinek biegł od Pruchnika do Tuligłów. Hasło tego etapu brzmiało "Błogosławiony Bronisław Pielgrzym do sanktuariów Maryjnych". W czasie drogi odśpiewaliśmy Godzinki do Matki Bożej, które
prowadziły siostry Michalitki - s. Agnieszka Z. i s. Katarzyna Sz.

Na każdym odcinku ks. Robert Ryndak prowadził krótkie konferencje, które wprowadzały i wyjaśniały nam
hasło danego etapu. Po dojściu do Sanktuarium w Tuligłowach nastąpiło odsłonięcie Cudownego obrazu
Matki Bożej i modlitwa. Prowadził ją przewodnik pielgrzymki- ks. Stanisław Słowiński- kustosz i proboszcz
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Sanktuarium w Tuligłowach.
Po krótkim odpoczynku i posileniu się na poczęstunku przygotowanym przez mieszkańców Tuligłów,
modliliśmy się Akatystem o Matce Bożej i ruszyliśmy w dalszą trasę. W Tuligłowach dołączyła do nas spora
grupa miejscowych ludzi.

"Błogosławiony Bronisław- w poszukiwaniu drogi" to hasło drugiego etapu. Jego celem były Kosienice. W
czasie drogi każda pielgrzymująca grupa została indywidualnie i z uśmiechem przywitana. Po konferencji był
czas na modlitwę różańcową. Wspaniale spisywała się też grupa muzyczna, która z niestrudzoną radością
prowadziła modlitwę śpiewem.
Gdy doszliśmy na miejsce był czas na odpoczynek, by nabrać sił na dalszą drogę.
Trzeci odcinek miał nas doprowadzić do Ujkowic. I tak się stało. A po drodze ks. Robert w konferencji
nawiązał do hasła etapu: "Błogosławiony Bronisław- wygrać z pokusą" i zadawał każdemu pytanie - co jest
Twoją największą pokusą? Odmówiliśmy kolejny dziesiątek różańca, a w modlitwie "Anioł Pański"
polecaliśmy szczególnie Papieża i Jego apostolską wizytę w Libanie. Ze śpiewem doszliśmy do szkoły w
Ujkowicach, gdzie wprawdzie zatrzymaliśmy się na krótko, ale można było złapać oddech.
"Błogosławiony Bronisław- rozeznać powołanie" z tym hasłem ruszyliśmy w dalszą drogę. A ponieważ "kto
śpiewa dwa razy się modli"- nasza bardzo liczna grupa pielgrzymkowa wzmogła śpiew. Śpiewaliśmy też
kolejną tajemnicę różańcową, wyciszając się tylko na czas konferencji.
W Kuńkowcach zostaliśmy przyjęci bardzo gościnnie i uroczyście, jak na wesele, bądź prymicje. Czekał na
nas ks. Proboszcz i jego parafianie. Pani Sołtys przywitała nas specjalnym wierszem na okazję tej
pielgrzymki. Tu zjedliśmy obiad i przygotowane słodkości. Nabraliśmy sił, by wyruszyć na ostatni etap" do
Przemyśla.
W czasie drogi towarzyszył nam temat: "Błogosławiony Bronisław- dać siebie bliźnim". Nie zabrakło modlitwy
i oczywiście konferencji ks. Roberta. Na tym etapie byliśmy bardzo mile witani przez mieszkańców
Przemyśla. Wychodzili nam na przywitanie, tym bardziej, że byliśmy "nietypową grupą": bo nie tylko dużą, ale
też idącą w nietypowym czasie. My też wszystkich witaliśmy z uśmiechem. Pomocne nam były kolorowe
chusty, które otrzymaliśmy w tzw. pakiecie pielgrzyma.
Na ostatnim odcinku trasy pielgrzymki poszczególne grupy niosły feretron z relikwiami bł. ks. Markiewicza.
Niosły Go dzieci i młodzież, wychowankowie, klerycy i siostry. O godzinie 17 nasza grupa dotarła do Katedry
w Przemyślu. Tu po modlitwie przed Matką Bożą Jackową i przy relikwiach św. Józefa Sebastiana Pelczara
obejrzeliśmy program "Boże tchnienie Katedralnego Wikarego" przygotowany przez młodzież z michalickiego
Oratorium. Katedra była wypełniona po brzegi. Dotarło nas przecież prawie 500 pielgrzymów! Liczną grupę
stanowiły Siostry Michalitki (35), Księża, Klerycy i bracia Michalici (31). Na uroczystą Msze św. w Katedrze
dojechało też wielu kapłanów i sióstr michalitek.
Eucharystii sprawowanej w 145 rocznicę święceń Kapłańskich bł. Bronisława Markiewicza, przewodniczył
ks. bp Jan Niemiec. W skierowanym słowie, podczas homilii, wezwał młodych ciałem i duchem, by dali się
porwać powołaniu do świętości, tak jak uczynił to ks. Bronisław Markiewicz. Bóg daje powołanie i jest jemu
wierny, a wybór należy do mnie.
Na zakończenie Mszy św. ks. Leszek Przybylski- Radca Generalny Księży Michalitów wraz z Matką
Generalną Sióstr Michalitek - m. Natanaelą Bednarczyk ofiarowali relikwie bł. ks. Markiewicza Przemyskiej
Katedrze oraz dwa obrazy: Obraz Beatyfikacyjny i obraz rBoże tchnienia Katedralnego Wikaregor1;
(autorstwa malarza przemyskiego, p. Mariana Fidy). W sposób uroczysty przyjął je ks.Proboszcz Mieczysław
Rusin, który skierował do wszystkich słowo podziękowania.
Tak oto bł. ks. Markiewicz powrócił do miejsca, skąd stawiał pierwsze kroki jako kapłan i wikariusz katedry.
Po uroczystym błogosławieństwie relikwiami błogosławionego ks. Markiewicza każdy mógł je ucałować i
otrzymać pamiątkowy obrazek pielgrzymki.

MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Page: 2/3

Tak zakończyła się pielgrzymka dziękczynna. Nie znalazła się ani jedna osoba z grupy 500pielgrzymujących, która pomimo wysiłku, bólu czy bąbli nie byłaby wdzięczna Bogu za ten dar spotkania i
wspólnego pielgrzymowania. A wielkie podziękowanie należy się wszystkim organizatorom i prowadzącym
pielgrzymkę za trud przygotowania tego pięknego jubileuszowego wydarzenia. Tym, którzy gościli nas od
Pruchnika do Przemyśla na całej trasie niech bł. Ks. Markiewicz wyprasza błogosławieństwo Boże na drodze
do świętości. (Siostry Nowicjuszki)
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