DZIEŃ PATRONA GMINY W TARGOWISKACH
"W towarzystwie okolicznych kapłanów, żartując, mawiał o sobie, iż jest wikarym Targowisk". Te słowa bł. ks.
Bronisława Markiewicza utrwalone w kronice parafialnej, przytoczył ks. dziekan Tadeusz Dudzik, proboszcz
parafii w Targowiskach, na rozpoczęcie podwójnej uroczystości: obchodów Dnia Patrona Gminy i odpustu
parafialnego związanego ze wspomnieniem św. Małgorzaty Rzymianki, jaka miała miejsce 13 lipca br., w
pięknym targowiskim kościele. Uroczystej Eucharystii z tej okazji przewodniczył ks. Tadeusz Musz, radca
generalny i rektor WSD księży michalitów z Krakowa. W homilii przedstawiając obie sylwetki świętych
Patronów

"W towarzystwie okolicznych kapłanów, żartując, mawiał o sobie, iż jest wikarym Targowisk". Te słowa bł. ks.
Bronisława Markiewicza utrwalone w kronice parafialnej, przytoczył ks. dziekan Tadeusz Dudzik, proboszcz
parafii w Targowiskach, na rozpoczęcie podwójnej uroczystości: obchodów Dnia Patrona Gminy i odpustu
parafialnego związanego ze wspomnieniem św. Małgorzaty Rzymianki, jaka miała miejsce 13 lipca br., w
pięknym targowiskim kościele. Uroczystej Eucharystii z tej okazji przewodniczył ks. Tadeusz Musz, radca
generalny i rektor WSD księży michalitów z Krakowa. W homilii przedstawiając obie sylwetki świętych
Patronów zauważył, że choć czas ich życia oddzielały wieki, mieli zasadniczą cechę wspólną: "światło wiary
prowadziło ich życie". Te słowa w konkluzji kazania uczynił życzeniami dla wszystkich obecnych, aby stały
się one również dla nich drogowskazem życia w codzienności. W świąteczną Liturgię czynnie zaangażowali
się pracownicy Urzędu Gminy, parafianie, siostry michalitki, Ochotnicza Straż Pożarna poszczególnych
miejscowości oraz Poczty Sztandarowe szkół. Obecni byli także księża michalici oraz proboszczowie z
sąsiednich parafii. Wójt Gminy P. Marek Klara zauważył, że to może dobry początek nowej tradycji, aby
Dzień Patrona obchodzić w kolejnych miejscowościach Gminy, co pozwoli na szersze poznanie postaci Ks.
Markiewicza, a może podobnie jak w Targowiskach, stanie się okazją, do odnalezienie śladów
duszpasterskiej posługi Błogosławionego Proboszcza z Miejsca Piastowego w tych parafiach.
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