CHCEMY BYĆ SZCZĘŚLIWI
"Mamy prawo do szczęścia, także tego doczesnego" - twierdził ks. B. Markiewicz. Czym jest szczęście? Czy
jest osiągalne? Co może nas uszczęśliwić? Co uczynić, by ludzie wokół nas mogli być szczęśliwi? - na tego
typu pytania próbowali odpowiedzieć prelegenci sympozjum, jakie odbyło się 23 i 24 listopada w Miejscu
Piastowym. "Markiewicza wizja człowieka szczęśliwego", to temat sesji zorganizowanej przez Zgromadzenie
św. Michała Archanioła i Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Sympozjum rozpoczęła
Eucharystia w Sanktuarium "na Górce". Następnie w auli MZSP odbyła się ceremonia wręczenia medalów
Benemerenti osobom zasłużonym dla michalickich Zgromadzeń.
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W kolejnych wystąpieniach sesji naukowej głos zabrali:
prof. dr hab. Kazimierz Korus - 1."O tęsknocie za szczęściem w kulturze europejskiej", 2."Powściągliwość szczęście czy przeszkoda (od Platona do Markiewicza)"; ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński - "Nauczyciel i
uczeń w poszukiwaniu szczęścia"; s. mgr Dawida Ryll CSSMA - "Odpowiedź Markiewicza na kryzys
szczęścia na przełomie wieków"; ks. prał. dr Andrzej Skiba - "Powołanie i wiara - drogą do szczęścia".
Sympozjum swoim tematem wpisało się w wydarzenia Roku Markiewiczowskiego, obchodzonego z okazji
setnej rocznicy bł. ks. Bronisława Markiewicza.
Przed rozpoczęciem Sympozjum, do Domu Generalnego Sióstr Michalitek przybyło ponad 50 kapłanów
diecezji przemyskiej, którzy w ramach formacji kapłańskiej, zapoznali się z postacią sł. Bożej Matki Anny
Kaworek. Usłyszeli o trudnych początkach Zgromadzenia (mówiła od s. Agnieszki Zych) i o heroicznej wierze
Współzałożycielki Sióstr (referowała s. Dawida Ryll). Księża modlili się w kaplicy wraz z siostrami, jak też w
Krypcie sł. Bożej m. Anny.
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