PONIEDZIAŁEK, 07 lutego
7.00 – Za śp. Jana Banacha, rodziców i śp. Walerię
18.00 – Za śp. Józefa Grochala (21 r. śm.), Helenę i syna Stanisława
18.00 – Za śp. Annę Surówka (31 r. śm.)
WTOREK, 08 lutego
7.00 – Za śp. Helenę Tokarz z intencji wnuczki Elżbiety z Karoliną
18.00 – O opiekę Matki Bożej nad rodziną
18.00 – Za śp. Michała Chlebdę
ŚRODA, 09 lutego
7.00 – W intencji Bogu wiadomej
18.00 – Za śp. Bronisława Serkis (2 r. śm.)
18.00 – Za śp. Franciszka Dudzika, synów Grzegorza i Edwarda
CZWARTEK, 10 lutego – św. Scholastyki
7.00 – Za śp. Krystynę Surówka z intencji Zofii Kapusta z rodziną
18.00 – Za śp. Helenę Tylek (22 r. śm.), męża Józefa, Annę i Helenę Baran
i Stanisława Żelaznego
18.00 – Za śp. Józefa Pitala (27 r. śm.), żonę Genowefę i zmarłe dzieci
PIĄTEK, 11 lutego – NMP z Lourdes
7.00 – Za śp. Jana Pęczaka z intencji teściowej Aleksandry z rodziną
18.00 – Za śp. Antoniego, Wiktorię i Helenę Półtorak
18.00 – Za śp. Czesława Hajduka w 30-tym dniu po śmierci
SOBOTA, 12 lutego
7.00 – Za śp. Stanisławę Gabryś z intencji sąsiadów
18.00 – Za śp. Annę i Antoniego Tatara
18.00 – Za śp. Michała Cichonia z intencji syna Zbigniewa z synową Henryką,
córką Jadwigą i wnuczką Zuzanną wraz z Krystianem
VI NIEDZIELA Zwykła, 13 lutego
7.00 – Za śp. Annę Kara (62 r. śm.), męża Józefa i zmarłych z rodziny
9.00 – Za parafian
9.00 – Za śp. Jana Janowskiego (8 r. śm.)
11.00 – Za śp. Wiktorię i Jana Kaczor
16.30 – Za śp. Zbigniewa Kurowskiego (3 r. śm.)
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Bł. Bronisław
Markiewicz
29 stycznia minęła 110 rocznica śmierci
ks. Bronisława Markiewicza, Założyciela
Zgromadzeń św. Michała Archanioła, a
dzisiaj (30 stycznia) obchodzimy liturgiczne wspomnienie naszego Błogosławionego. Do tego dnia przygotowujemy się
zawsze poprzez Nowennę, modląc się o
jego rychła kanonizację, a także o łaski za
jego przyczyną. W tym roku szczególną intencją jest zbliżająca się XXII Kapituła Generalna Księży Michalitów… Prosimy zatem wszystkich Parafian o modlitwę w tej
intencji, a na łamach naszego Informatora, po raz kolejny pewnie, zapraszamy do przypomnienia sobie życia i dzieła bł. Bronisława.
Błogosławiony Bronisław Bonawentura Markiewicz urodził się 13 lipca
1842 roku w Pruchniku na Podkarpaciu. Jego rodzice, Jan Markiewicz i Marianna Gryziecka, ludzie pracowici, uczciwi i bogobojni, w takim duchu wychowali jedenaścioro rodzeństwa, troszcząc się o ich dobre wykształcenie i
dając przykład chrześcijańskiego życia. Po ukończeniu szkoły elementarnej
w rodzinnym Pruchniku, rodzice wysłali Bronka do gimnazjum w Przemyślu,
które ukończył egzaminem dojrzałości w roku 1863. W ostatnich latach nauki
przeżył ciężką próbę wiary, ale dzięki łasce Bożej i dobremu wychowaniu w
domu rodzinnym, przeszedł ją zwycięsko. W tym czasie szczególnym doświadczeniem stało się tzw. objawienie Anioła Polski (3 maja 1863 roku),
który mówił o „pewnym kapłanie, o miejscu jego urodzenia i święceń, o jego
pracy wśród ludu, więźniów i dziatwy. Przepowiedział, że ten kapłan uda się
na południe do wielkiego męża Bożego, a gdy stamtąd powróci, osiądzie na
parafii pod Karpatami, zgromadzi na około siebie młodzież z różnych stron
Polski, pobuduje domy, założy stowarzyszenie, które następnie przeobrazi się
w zgromadzenie zakonne, i rozszerzy swoją działalność w Polsce i poza Polską”. Młody Bronisław został tym widzeniem „tak głęboko przejęty, że w tej
samej chwili postanowił wstąpić do seminarium duchownego, by wziąć
udział w przygotowaniu ludzi na te wielkie wypadki dziejowe”.

Tak rozpoczęła się duchowa przygoda bł. Bronisława, która wpłynęła na
życie wielu osób i na bieg wydarzeń nie tylko na Podkarpaciu. Po studniach
teologicznych w seminarium duchownym w Przemyślu, zostaje wyświęcony
na kapłana 15 września 1867 roku, w święto Matki Boskiej Bolesnej. Jako
kapłan diecezjalny pracuje w parafii w Harcie, w katedrze przemyskiej, w
Gaci i Błażowej, jest też wykładowcą w przemyskim seminarium duchownym, studiuje na uniwersytetach we Lwowie i w Krakowie. Gorliwie katechizuje, posługuje chorym w czasie zarazy w Przemyślu, spowiada w klasztorach, a także opiekuje się więźniami. Widząc wielką biedę materialną i duchową, organizuje pomoc dla potrzebujących, uczy życia w trzeźwości, a
równocześnie sam poszukuje głębszego życia duchowego…
W 1885 roku udaje się do Włoch, chcąc spełnić wciąż powracające duchowe wezwanie do życia zakonnego. Tam spotyka się ze św. Janem Bosko
i wstępuje do utworzonego właśnie, przez tego „męża Bożego”, zgromadzenia salezjańskiego. Po kilku latach pracy jako wychowawca i wykładowca,
w roku 1892 powraca jako Salezjanin do Galicji, gdzie w małej podkarpackiej wiosce, Miejsce, zostaje proboszczem…
W Miejscu [Piastowym], w wieku 50 lat rozpoczyna dzieło, „które nie jest
moje, lecz Boże” - jak powie już na łożu śmierci. Ufając Bożej Opatrzności,
na starej plebani prowadzi posługę, do której został powołany - wychowywanie ubogich dzieci i opuszczonej młodzieży w duchu św. Jana Bosko, nadając
mu szczególnie polski charakter. Do tego dzieła powołuje najpierw Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”, z którego rodzi się powoli Zgromadzenie
św. Michała Archanioła.
W początkach swej pracy duszpasterskiej w Miejscu ks. Markiewicz przeżywa wiele trudności, jednak jego zapał nie gaśnie. Buduje obok starej, nową
plebanię, która również staje się miejscem zamieszkania wychowanków. Tak
rozpoczyna się dzieło, które ma zatoczyć szerokie kręgi i przyczynić się do
rozwoju regionu. W „zakładach” u ks. Markiewicza chłopcy uczą się pracy i
zaradności, zdobywają wiedzę i zawody…, a Ksiądz Dyrektor uczy ich miłości do Boga i bliźniego. Uczy wyrzeczeń, zdobywania cnót i wzajemnego
szacunku, kształtuje ich charakter i sumienie, a chłopcy kochają go całym
sercem.
Po długiej dwudziestoletniej pracy pozostawia dzieło jeszcze nie ukończone, ale w rękach najlepszych - Bożej Opatrzności. Umiera w opinii świętości 29 stycznia 1912 roku, nie doczekawszy zatwierdzenia nowego zgromadzenia zakonnego. Dzieło, które w Miejscu Piastowym rozpoczął oraz
Zgromadzenie zakonne, które powołał do jego kontynuacji, zostało uroczyście potwierdzone przez Kościół 29 września 1921 roku.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
(31 stycznia – 13 lutego 2022)
PONIEDZIAŁEK, 31 stycznia – św. Jana Bosko
7.00 – Za śp. Krystynę Surówka z intencji sąsiadów
18.00 – Za śp. Stanisława Dziurdzię (12 r. śm.)
18.00 – Za śp. Michała Cichonia w 30-tym dniu po śmierci
Pierwszy WTOREK, 01 lutego
7.00 – Za śp. Albinę Ślęczka z intencji rodziny Stachura i Dudzik
18.00 – Za śp. Ignacego Twardosza, rodziców Józefa i Wiktorię
18.00 – Za śp. Czesława Hajduka z intencji żony z synami
ŚRODA, 02 lutego – Ofiarowanie Pańskie
7.00 – Za śp. Wojciecha Warzochę, Honoratę i Jana Rozwadowskich
9.00 – Za śp. Jana Pęczaka w 30-tym dniu po śmierci
18.00 – Za śp. Cecylię Cieślik (3 r. śm.) i zmarłych rodziców
18.00 – Za śp. Marię, Annę i Jana Kurek
Pierwszy CZWARTEK, 03 lutego
7.00 – Za śp. Adama Półtoraka z intencji Marii i Wiesława Wrona
18.00 – W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza i o nowe powołania
18.00 – Za śp. Mieczysława Ptak, żonę Marię i zmarłych z rodziny
Pierwszy PIĄTEK, 04 lutego
7.00 – Za śp. Janinę Surówka z intencji syna z żoną
18.00 – Za śp. Andrzeja Hajduka i zmarłych rodziców
18.00 – Za śp. Feliksa Herdeckiego (68 r. śm.), żonę Władysławę, rodziców,
synów Zbigniewa i Andrzeja
Pierwsza SOBOTA, 05 lutego – św. Agaty
7.00 – Za śp. Ryszarda Marca z intencji Wiktorii i Patrycji
18.00 – Dziękczynna w 40 r. ślubu
18.00 – Za śp. Marię i Mieczysława Ptak
V NIEDZIELA Zwykła, 06 lutego
7.00 – Za parafian
9.00 – Dziękczynna w 50 rocznicę urodzin
9.00 – Za śp. Annę i Jana Windak i zięcia Bogdana
11.00 – Za śp. Jana Marcinka, rodziców, dziadków, siostrę Annę i brata Stanisława
16.30 – Za śp. Wiktorię i Jana Janowskich

