III PIELGRZYMKA Z PRUCHNIKA DO PRZEMYŚLA
W dniu 12 września 2014r. uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa w
Pruchniku rozpoczęła się III Piesza Pielgrzymka Dziękczynna "Śladami Świętego", Pruchnik (Fara) Przemyśl (Katedra). Eucharystii przewodniczył Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła,
ks. Kazimierz Radzik, homilię wygłosił ks. michalita pracujący w Argentynie, Zdzisław Urbanik. Po Mszy św.
wszyscy procesyjnie udali się pod pomnik Bł. Bronisława Markiewicza, znajdujący się w miejscu jego
rodzinnego domu, gdzie zostały złożone kwiaty i znicz. Następnie na pruchnickim rynku odbył się koncert
zespołu Michael.
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Pruchniku rozpoczęła się III Piesza Pielgrzymka Dziękczynna "Śladami Świętego", Pruchnik (Fara) Przemyśl (Katedra). Eucharystii przewodniczył Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła,
ks. Kazimierz Radzik, homilię wygłosił ks. michalita pracujący w Argentynie, Zdzisław Urbanik. Po Mszy św.
wszyscy procesyjnie udali się pod pomnik Bł. Bronisława Markiewicza, znajdujący się w miejscu jego
rodzinnego domu, gdzie zostały złożone kwiaty i znicz. Następnie na pruchnickim rynku odbył się koncert
zespołu Michael. Ten radosny czas wielbienia Boga śpiewem zakończył się Apelem Jasnogórskim i
błogosławieństwem, którego udzielił radca generalny, ks. Adam Żurad. W sobotni poranek wszyscy
pielgrzymi zgromadzili się w kościele parafialnym, aby po błogosławieństwie udzielonym przez ks.
proboszcza Kazimierza Trelkę, wyruszyć na pielgrzymi szlak. Pielgrzymi trud podjęło ok. 350 pątników. Trasa
wiodła przez malownicze tereny Podkarpacia. Pierwszy odcinek trasy zmierzał do Sanktuarium Niepokalanej
Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach. Po przywitaniu pątnicy modlili się przed Cudownym Obrazem Matki
Bożej, tradycyjnie mieli też możliwość przejścia na kolanach wokół ołtarza zanosząc prośby do Maryi i
wypraszając potrzebne łaski dla siebie i swoich bliskich. Na placu wokół sanktuarium pielgrzymi mogli
odpocząć, posilić się, by nabrać sił na dalszą wędrówkę. Następny odcinek do Kosienic był najdłuższym
etapem trasy. Po krótkim postoju pielgrzymi wyruszyli do Ujkowic, a następnie do Kuńkowic. Tu zatrzymali
się na pyszny obiad, przygotowany przez tamtejszych mieszkańców i z nowymi siłami udali się w ostatni
odcinek trasy do przemyskiej katedry. Na każdym odcinku trasy konferencje do pielgrzymów kierował Ks.
Grzegorz Krężel, michalita, pracujący w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym. W swoich
konferencjach przybliżał słuchaczom temat nawrócenia człowieka. W czasie wędrówki nie zabrakło również
modlitwy różańcowej z intencjami pielgrzymów oraz śpiewu na chwałę Pana. Wśród radości i śpiewu ok.
godz.17 pielgrzymi przeszli ulicami Przemyśla pod Katedrę, a tym samym dotarli do kresu III Pielgrzymki
"Śladami Świętego". Z radością oddali hołd Matce Bożej Jackowej i pokłonili się przy relikwiach św. Józefa
Sebastiana Pelczara. Następnie został odczytany Apel Pielgrzymów. Na zakończenie pielgrzymki w
przemyskiej katedrze miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bpa Edwarda
Białogłowskiego, który skierował też do pielgrzymów słowa homilii i udzielił wszystkim pasterskiego
błogosławieństwa. Przed rozesłaniem Ojciec generał zaprosił wszystkich do spotkania za rok, na kolejnej
pielgrzymce oraz na czerwcowych Michalickich Dniach Młodych w Miejscu Piastowym. /ss. postulantki/
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