RELIKWIE ŚW. JANA BOSKO W MIEJSCU PIASTOWYM
"Tu, pośród was, czuję się dobrze. Moje życie, to właśnie przebywanie wśród was" - mówił ks. Jan Bosko do
swoich wychowanków. - Pragniemy, aby pośród nas też czuł się dobrze. Radość duchowych córek i synów
bł. Bronisława Markiewicza jest wyjątkowa. Bo oto do miejsca, które tak mocno naznaczone zostało posługą
pierwszego salezjanina w Polsce, a zarazem założyciela michalickich zgromadzeń, przybył ten, który był
duchowym mistrzem i wzorem dla ks. Markiewicza. Można powiedzieć, że po latach spotkali się ponownie:
ojciec i syn - św. Jan Bosko i bł. Bronisław. Ich relikwie znalazły się bardzo blisko siebie w sanktuarium "na
Górce" w Miejscu Piastowym.

"Tu, pośród was, czuję się dobrze. Moje życie, to właśnie przebywanie wśród was" - mówił ks. Jan Bosko do
swoich wychowanków. - Pragniemy, aby pośród nas też czuł się dobrze. Radość duchowych córek i synów
bł. Bronisława Markiewicza jest wyjątkowa. Bo oto do miejsca, które tak mocno naznaczone zostało posługą
pierwszego salezjanina w Polsce, a zarazem założyciela michalickich zgromadzeń, przybył ten, który był
duchowym mistrzem i wzorem dla ks. Markiewicza. Można powiedzieć, że po latach spotkali się ponownie:
ojciec i syn - św. Jan Bosko i bł. Bronisław. Ich relikwie znalazły się bardzo blisko siebie w sanktuarium "na
Górce" w Miejscu Piastowym. Dziś syn gościł ojca, w zamian za "gościnę" sprzed lat, gdy to ks. Jan Bosko
przyjmował ks. Bronisława w szeregi salezjanów w Turynie.
Na powitanie relikwii świętego przybyło oprócz księży michalitów i sióstr michalitek wielu parafian i innych
czcicieli św. Jana Bosko z okolicznych miejscowości. Przyjechała też duża grupa świeckich
współpracowników salezjańskich z Jasła. A spośród salezjanów, oprócz ekipy stale towarzyszącej relikwiom
podczas peregrynacji, przyjechał specjalnie na to spotkanie ks. Dariusz Bartocha - przełożony krakowskiej
inspektorii.
Po uroczystej Eucharystii w kościele odmówiono wspólnie różaniec, a następnie odczytywano "wizje" św.
Jana Bosko, nad którymi uczestnicy mieli okazję podjąć osobistą refleksję. Każdy, kto przybył dziś do
Sanktuarium św. Michała Arch. i bł. Bronisława, pragnął też przez chwilę uklęknąć przy relikwiach św. Jana i
ucieszyć się, że "przybył, aby być pośród".

PROGRAM peregrynacji 11 lipca 2013 w Miejscu Piastowym:
6.30
- Msza św.
9.00
- Msza św.
- Pożegnanie relikwii św. Jana Bosko i procesjonalne przeprowadzenie do Domu Macierzystego
Sióstr Michalitek
10.30
- Powitanie
11.00
- Południowa Liturgia Godzin z konferencją
12.30
- Modlitwa indywidualna
13.30
- Modlitewne czuwanie ze św. Janem Bosko
14.30
- Msza św. pod przewodnictwem ks. Dariusza Bartochy SDB
16.00
- Pożegnanie relikwiarza św. Jana Bosko
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