
 
Bł. ks. Bronisław Markiewicz poświęcił się pracy nad duszami ludzkimi, bo niebo jest celem 

człowieka 
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Bez świętych Polska sobie nie poradzi 
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W kolejnym odcinku „Wizji dla Polski” staje przed nami natchniony wizjoner, 
kapłan społecznik i zakonodawca. Wielki syn Kościoła i Ojczyzny, bezgranicznie 
zatroskany o losy wiary w naszym Narodzie. Natchniony przewodnik w boju o 
wiarę i tożsamość nas, Polaków katolików – bł. ks. Bronisław Markiewicz 
(1842-1912). 
W czasie ciemnej nocy narodowej niewoli Bóg dał naszemu Narodowi niezwykły 
znak z nieba. Sama przecież data tego znaku: poranek 3-majowy 1863 roku, 
gdy kibitki z dziesiątkami zesłańców odjeżdżały każdego dnia na Sybir, jest 
niezwykle symboliczna i przejmująca. W tenże świąteczny poranek Królowa 
Polski wysłała do swojego ziemskiego królestwa posłańca z nieba. Był nim Anioł 
Stróż Polski, który objawił się w Przemyślu młodym, pełnym patriotycznych 
ideałów licealistom. Dodajmy, że zaledwie czternaście lat później – od 27 
czerwca do 16 września 1877 roku – nasza Niebieska Matka objawiała się w 
Gietrzwałdzie jako Królowa, siedząc na monarszym tronie. 
Po latach – w jednej z rozmów – tak wspomina przemyskie objawienie sam bł. 
Bronisław Markiewicz: „Było to 3 maja 1863 roku. Właśnie wtedy – opowiadał 
ks. Markiewicz – zdawałem maturę gimnazjalną w Przemyślu. Tegoż dnia 
kolega mój, Józef Dąbrowski, zdyszany i cały blady wpada do mej izby i ze 



wzruszeniem opowiada mi, że z całym gronem kolegów spotkał na ulicy 
jakiegoś niezwykłego młodzieńca wiejskiego lat 16. Był ubrany w białą 
s iermięgę , przepasaną pasem, z różańcem w ręku, z obl iczem 
rozpromienionym, z wielkim przejęciem i uniesieniem ducha opowiadał dziwne 
rzeczy dotyczące Polski i świata. Mówił o przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości Polski, o sławnych mężach naszego narodu, o wszechświatowej 
wojnie, o zmartwychwstaniu Polski i wielkiej przyszłości naszej Ojczyzny. 
Znamienne było to – opowiadał rozmówcy późniejszy błogosławiony – że ten 
prosty na pozór młodzieniec przemawiał językiem człowieka wysoce uczonego. 
Gdy zaś Józef Dąbrowski zagadnął owego młodzieńca, jakie ma na to dowody i 
znaki, że się ziści to, co przepowiada, młodzieniec rzekł: Dowody? Zaraz ci 
dam. I wziąwszy Dąbrowskiego ze sobą, odkrył mu tajniki jego duszy, dodając, 
że jeśli się nie nawróci, marnie zginie… Pod wrażeniem tych proroczych słów 
Dąbrowski przystąpił niezwłocznie do świętych sakramentów i odprawił 
spowiedź z całego życia”. 
Zdarzenie to wstrząsnęło młodym Bronkiem i zadecydowało o całym jego 
późniejszym życiu. Dwa lata przed śmiercią bł. Bronisław Markiewicz 
potwierdził to jeszcze raz w swoich zapiskach poczynionych w 1910 roku: 
„Właśnie temu 47 lat, jak dnia 3 maja o godzinie 7 rano otrzymałem z ust 
mojego serdecznego kolegi śp. Józefa Dąbrowskiego wiadomość o widzeniu 
cudownym i o przyszłych losach Polski i świata. W ten dzień powziąłem 
postanowienie poświęcić się zupełnie Bogu w stanie kapłańskim na pracę 
krzyżową dla dobra Ojczyzny i świata całego, nie wiedząc jednak, że jedna z 
głównych ról przypadnie mnie. Jednakowoż sposób postępowania i plan cały 
pracy mojej duchownej, aż do tej chwili natchniony mi jest w on dzień przez 
Anioła, który w postaci 16-letniego chłopięcia wiejskiego, biało ubranego, 
ukazał się mojemu przyjacielowi”. 

Ks. Bronisław – Boży kapłan 
Wróćmy jednak do początków. Obaj koledzy, Józek i Bronek, pod wpływem tak 
niezwykłego widzenia wstąpili do seminarium. Dąbrowski w czasie studiów 
zrezygnował z marzeń o kapłaństwie, został nauczycielem, a w kilkanaście lat 
później zginął w nieszczęśliwym wypadku. Bronisław po święceniach i 
ukończeniu w 1867 roku seminarium studiował jeszcze we Lwowie i Krakowie. 
Później pracował w duszpasterstwie i był wykładowcą w przemyskim 
seminarium. W różnych parafiach żarliwie troszczył się o życie duchowe 
powierzonych jego pieczy wiernych. Zachęcał do życia zgodnego z wiarą, do 
częstszych Komunii św. i rodzinnej modlitwy. Gdziekolwiek się znalazł, zabiegał 
o pogłębione życie duchowe wiernych. Szerzył oświatę. Sprowadzał dla 
parafian literaturę rolniczą, fachowe czasopisma i poradniki gospodarowania. 
Przekonywał też do uprawiania pszczelarstwa, warzywnictwa i różnych hodowli. 
Zakładał nawet rolnicze spółdzielnie, warsztaty tkackie, by ulżyć powszechnej 
wtedy biedzie. Porywał do aktywności i czynu. Był pasjonatem gry w szachy. 
Kupował szachownice, zbierał młodzież i uczył ich gry. Zakładał świetlice i kółka 
zainteresowań. Zabiegi te sprawiały, że karczmy żydowskie w kolejnej parafii, 
do której przybywał, wnet świeciły pustkami. 
W swojej kapłańskiej posłudze Boży kapłan podkreślał rolę świętych, którzy 
tworzą historię i pokazują, że można żyć zgodnie z wiarą. Słynne jest zdanie 



błogosławionego: „Gdy brakuje świętych w narodzie, robi się ciemno w głowach 
ludzkich i ludzie nie widzą dróg, którymi im należy postępować”. 
Boży człowiek, jakim był ks. Markiewicz już u zarania swego kapłańskiego 
życia, zrozumiał, że najgorszą niewolą człowieka jest duchowe zaślepienie i 
życie bez Boga. To, co tak genialnie i krótko ujął Zygmunt Krasiński: „Niczym 
Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch zatruty to dopiero bólów ból”. Cały swój 
czas, energię duchową i niepospolite zdolności ks. Bronisław poświęcił nade 
wszystko pracy nad duszami ludzkimi, bo niebo jest celem człowieka. 
Odbudowywał słabą wiarę w duszach przez cierpliwe nauczanie. Przywracał 
godność dziecka Bożego zranionym przez utratę wiary i skrajne warunki 
bytowe. Sam bowiem podczas studiów uległ kłamstwom agitatorów 
bezbożnictwa i przez lekturę antykatolickich czasopism na prawie dwa lata 
stracił wiarę. 

Spełnienie proroctwa o wyjeździe do Włoch 
Oddany całym sercem sprawie Bożej ks. Bronisław odczuwał jednak ciągle w 
swym apostolskim sercu jakiś niepokój, który – jak się okazało – przychodził 
doń od Boga i był łaską. Czuł, że jako kapłan powinien zrobić dla Boga i 
Ojczyzny coś wielkiego. 
To przynaglenie wewnętrzne było tak natarczywe, że w 1885 roku wyjechał na 
studia do Włoch, gdzie spotkał się z największym w historii Kościoła apostołem 
młodzieży – św. Janem Bosko (zm. 1888). Zauroczony apostolskim rozmachem 
dzieła księdza Bosko ks. Markiewicz sam wstąpił do salezjanów w Turynie. Pytał 
i uczył się. Obserwował i zdumiewał niezmordowanym zapałem założyciela 
salezjanów. Żal mu się zrobiło Polski, której brakowało kogoś podobnego. 
Po zdobyciu cennych doświadczeń Markiewicz wrócił po 6 latach do kraju i w 
1892 roku osiadł w Miejscu Piastowym (dziś koło Iwonicza-Zdroju). Przez 20 
lat z niespożytą energią zajmował się działalnością społeczną, edukacyjną i 
charytatywną, ratując i wychowując tysiące młodych ludzi dla Boga i Ojczyzny. 
W ten sposób wypełniła się ta część 3-majowej przepowiedni, w której Anioł 
Stróż Polski mówił „o polskim kapłanie, który z całym zaparciem się i 
poświęceniem odda się duszpasterstwu wśród ludu, który uda się na południe 
do wielkiego męża Bożego, a wróciwszy po latach, założy pod Karpatami 
zgromadzenie zakonne oddane wychowaniu opuszczonej i bezdomnej 
młodzieży, którego zakłady rozszerzą się na całą Polskę i na cały świat, 
wydadzą uczonych i świętych”. 
Wkrótce sierocińce, ochronki, świetlice, szkoły elementarne i warsztaty 
rzemieślnicze Markiewicza znane były w całej Małopolsce i przeniknęły nawet 
do zaboru rosyjskiego oraz Królestwa Polskiego. W swojej pracy apostolskiej 
ks. Markiewicz obrał sobie za patrona św. Michała Archanioła, stąd założone 
przez niego zgromadzenia zakonne to michalici i michalitki. Programowym 
hasłem działalności obydwu zgromadzeń są słowa: „Powściągliwość i praca”. Na 
różne sposoby wyjaśnia je istniejące do dziś pismo formacyjne pod tym samym 
tytułem. 

Bój bezkrwawy 
Ksiądz Markiewicz rozumiał, że najważniejsze zmagania i bitwy rozgrywają się 
nie o terytoria i granice, ale o ducha i duszę narodu, o życie według Bożych 
przykazań i zbawienie dusz nieśmiertelnych. Największą klęską dla narodu jest 
odejście od Boga i zatrucie hedonizmem i bezideowością. Człowiek bowiem jest 



stworzony do nieśmiertelności, stąd najważniejszym dla niego celem jest 
wieczność. Dlatego też Markiewicz tak wiele mówił o boju ważniejszym, 
bezkrwawym, boju o duszę i ducha narodu, w którym trzeba nam wszystkim 
uczestniczyć. Nie możemy zaniechać walki politycznej, a nawet zbrojnej o 
wolność ojczyzny, o jej granice i niepodległość. Ale ważniejszym jeszcze 
zadaniem jest ocalenie narodu na wieczność. Jan Paweł II Wielki mówił wprost: 
Życie bez Chrystusa „nie ma korzenia ani sensu”, zaś ks. kard. Robert Sarah 
przypomina: „Bóg albo nic”. 
Swoje przesłanie ks. Markiewicz przekazał nam w siedmioaktowym dramacie 
zatytułowanym: „Bój bezkrwawy”. W prośbie o imprimatur do świętego już dziś 
biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara (zm. 1924) z 3 lutego 1908 
r. ks. Markiewicz napisał: „Przedkładam Waszej Ekscelencji rękopis z pokorną 
prośbą o łaskawą aprobatę. Szczegóły zawarte w VII odsłonie wziąłem z 
widzenia, jakie się wydarzyło 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”. 
Przedstawia ją ks. Markiewicz w ostatniej części „Boju bezkrwawego”. 
Obejmuje głównie losy Polski i Europy i zaczyna się od słów skierowanych do 
Polaków: „Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan Najwyższy 
więcej was umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście 
oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i 
ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej w zupełności grzechów 
swoich”. 

Wizja wolnej Polski 
„Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk [zaborców] oczyszczeni i miłością wspólną 
silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek 
innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem 
wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie 
łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych, i wielkich 
mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka 
waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i 
Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim”. 
Komentarz: Powyższa przepowiednia ks. Markiewicza o szczególnej roli Polski 
spełniła się w całej rozciągłości. Wraz z nami bowiem w 1918 roku wolność 
odzyskały – choć na krótko – państwa bałtyckie. Bóg wzbudził nam 
rzeczywiście ogromną rzeszę świętych, z których s. Faustynę i o. Maksymiliana 
zna cały świat. Mówił też, że „Bóg wzbudzi nam ludzi mądrych”. Jest ich z tego 
czasu cała plejada: artystów, ludzi kultury, polityków i uczonych, którzy 
rozsławili imię Polski po świecie. 
Cześć Maryi zapowiedziana przez bł. ks. Markiewicza trwa nieustannie od 
dziesiątków lat w kolejnych peregrynacjach Cudownego Wizerunku 
Jasnogórskiego po całej Polsce. Dalej w dziesiątkach corocznych pieszych 
pielgrzymek, w powszechnym odmawianiu Różańca. I wreszcie w światowym 
fenomenie, jakim jest Radio Maryja, o którym Jan Paweł II Wielki powiedział: 
„Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź 
Jego Opiekunką”. 



Z kolei cześć Najświętszego Sakramentu umocniły: eucharystyczne kongresy 
diecezjalne, 46. Światowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu w 1997 roku 
oraz trzy ogólnopolskie kongresy eucharystyczne (w 1929, 1987 i 2005 roku). 
Na zakończenie tego ostatniego – 19 czerwca – wyniesieni zostali na ołtarze 
trzej wielcy polscy kapłani: Władysław Findysz, Ignacy Kłopotowski i Bronisław 
Markiewicz. Warto w końcu wspomnieć o powszechnej dziś w Polsce praktyce 
adoracji Najświętszego Sakramentu i coraz liczniejszych całodziennych 
kaplicach adoracyjnych w naszych parafiach. 

Przepowiedział pierwszą wojnę światową 
Ksiądz Markiewicz – wizjoner, zapowiada: „Oto już stoją zbrojne miliony wojsk 
z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna […]. Groza 
jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą 
następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi 
pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci 
opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć 
będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących 
w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy 
nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. 
Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że 
Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę 
powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie 
popełniane na całym świecie”. 
Komentarz: I ta wizja wypełniła się bardzo dokładnie. Oprócz tych, którzy 
zginęli podczas działań wojennych, przyszła choroba zwana hiszpanką, która 
rzeczywiście pochłonęła więcej ofiar niż sama wojna. Straszliwa i mordercza 
broń dotychczas nieznana to oczywiście gazy trujące użyte po raz pierwszy 
przez Niemców w pierwszej wojnie światowej pod Ypres w Belgii. 
Proroctwo o polskim papieżu 
Szczególnie elektryzująca dla czytelników dramatu i uczestników 
przedstawienia „Bój bezkrwawy” musiała być zapowiedź polskiego Papieża: 
„Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie – wieścił przyszły błogosławiony – kiedy 
dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo jest dobry, 
miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i łaskę im 
daje, a pysznych poniża i odrzuca na wieki”. 
Komentarz: Przeszło 70 lat czekaliśmy na spełnienie tego proroctwa, które 
nastąpiło 16 października 1978 roku. 
Podczas pielgrzymki 10 czerwca 1997 roku Jan Paweł II Wielki zatrzymał się w 
Miejscu Piastowym, by pobłogosławić wielkie dzieło bł. księdza Markiewicza, 
które tak wspaniale służy Ojczyźnie, Narodowi i Kościołowi. Na frontonie 
wspaniałej świątyni Ojciec Święty zobaczył wypisane o sobie proroctwo. 
Popatrzył, pokiwał głową i powiedział: „Znam, znam”. Dodajmy w końcu, że 
wielką pieczęcią Bożej Opatrzności na całym dziele bł. Bronisława jest to, że 
jego duchowi synowie i córki w 1996 roku przejęli obsługę i stróżowanie 
Niebiańskiej Bazyliki na Gargano, pierwszego i najstarszego sanktuarium 
pielgrzymkowego chrześcijańskiego świata z 492 roku. 
Manifest dziejowy dla Polski 
Wizja kończy się nakreśleniem pierwszorzędnych zadań dla następujących po 
sobie przyszłych pokoleń Polaków. Staje się w ten sposób uroczystym 



manifestem dziejowym błogosławionego dla jego ziemskiej ojczyzny: 
„Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które 
trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym 
sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat 
dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi wasi 
przodkowie na polach bitew, ale bojowania cichego, pokornego, wymagającego 
wysiłku każdego dnia, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom dusz waszych, żąda 
od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od 
was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim każdego 
dnia bój bezkrwawy”. Oto program bł. ks. Bronisława na całą naszą przyszłość. 
Naród ma być wierny – powtórzył innymi słowami za ks. Markiewiczem Prymas 
Tysiąclecia – Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Inaczej nie będzie nas wcale. Bez 
świętych Polska sobie nie poradzi i się nie ostoi. 

( Nasz Dziennik 26.01.2021 )


