Relikwie bł. Bronisława Markiewicza na Niwie

W październiku br. dzięki uprzejmości Zgromadzenia Sióstr Michalitek otrzymaliśmy
relikwie I stopnia błogosławionego założyciela tego zgromadzenia, gorliwego kapłana
diecezji przemyskiej, wielkiego patrioty, ucznia św. Jana Bosko. Błogosławiony był wybitnym wychowawcą zaniedbanej młodzieży, twórcą pisma „Powściągliwość i Praca” i
założycielem trzech przytułków wychowawczych na terenie Galicji. Błogosławiony żył w
latach 1842 -1912. Jego doczesne szczątki spoczywają w Miejscu Piastowym. Zgromadzenie Michalitów, którego tak bardzo pragnął, powstało dopiero po jego śmierci. W dramacie „Bój bezkrwawy” przepowiedział wybór papieża Polaka. Jego beatyfikacja odbyła
się 19 VI 2005 r. w Warszawie. W imieniu papieża Benedykta XVI dokonał tego prymas
Polski kard. Józef Glemp. Swoje życiowe credo wyraził następująco: „Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i
przyodziewać ich na duszy i na ciele.” Jego imię nosi: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie oraz Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny.
proboszcz
„Bój bezkrwawy” jest to dramat z 1908 r. w siedmiu odsłonach z proroctwami błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza dotyczącymi Polski i świata oraz wyboru Polaka na Papieża. Tłem dramatu są prześladowania Polaków w czasie „Kulturkampfu”
na terenie Wielkopolski. Pruski zaborca stosował dyskryminację, posługiwał się często
brutalnymi formami nacisku – nawet nie pozwalał się modlić w ojczystym języku. Autor – długoletni wychowawca młodzieży i duszpasterz ubogiego ludu – działał co prawda pod zaborem austriackim, ale z uwagą śledził represyjne posunięcia we wszystkich
zniewolonych ziemiach polskich i w posłudze słowa upominał się o prawa swoich rodaków. Najważniejszą częścią „Boju bezkrwawego” jest „Odsłona siódma”, która zawiera
przepowiednie Anioła Polski. Dominują w niej akcenty wielkiej nadziei co do przyszłych
losów narodu i świata. Ksiądz Bronisław Markiewicz wykorzystał w niej konkretne fakty i osobiste przeżycia. Utwór został opublikowany po raz pierwszy w 1908 roku. Autor, zwracając się wtedy do ordynariusza przemyskiego o kościelną aprobatę, pisał
w uzasadnieniu: „Szczegóły zawarte w siódmej odsłonie wziąłem z widzenia, jakie wydarzyło się 3 maja w Przemyślu roku 1863 między 5 a 7 godziną rano, i które zdecydowało
o moim powołaniu kapłańskim i o jego kierunku od początku aż dotąd. To, co się ziściło,
jest rękojmią, że i reszta się ziści”. Dnia 16 października1978 r. papieżem został Polak –
Karol Wojtyła – Jan Paweł II. To kolejne świadectwo na to, „że i reszta się ziści”.
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