Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
Pielgrzymki maturzystów, wpisane już w tradycję polskiej szkoły,
są okazją przede wszystkim do modlitwy o dobre rozeznanie dalszej
drogi życiowej i zawierzenia się Maryi.
- Przyjechaliśmy, ponieważ chcieliśmy zawierzyć Matce Bożej
sprawę naszej matury i naszego wyboru życiowego, gdyż jest to
pewien przełom – powiedział jeden z maturzystów. Jego koleżanka
zauważyła, że przyjazdy na Jasną Górę z pewnością są
pielgrzymkami, a nie „okazją do wyrwania się ze szkoły”.
Duszpasterze młodych podkreślają, że przybywająca do
Częstochowy młodzież wie, że jest to ważny i wyjątkowy dla nich
czas, w którym mogą zastanowić się nad swoją wiarą, a także wybrać
drogę na przyszłość. Przedmaturalna pielgrzymka pomaga młodym
uświadomić, że stanowią wspólnotę ludzi wierzących.
Tradycyjnie maturzyści naszego liceum udali się do Sanktuarium
Narodowego w Częstochowie, by pomodlić się u stóp Królowej
Polski o pomyślność w karierze szkolnej i prosić o pomoc
i wstawiennictwo w trudnościach.
Grupa pielgrzymów
liczyła
48
uczniów,
a opiekę
nad
nimi
sprawowali p. dyrektor
Jolanta Tomczyk, z-ca
dyrektora
p.
Anna
Łukaszczyk,
ks.
Sławomir Hermanowicz
i p. Mariola Kuźma.
W pierwszej części
wszyscy pielgrzymi uczestniczyli w konferencji, w trakcie której
wykład skierowany do młodych wygłosił ksiądz Piotr Pawlukiewicz.

O godzinie 12.00 przed
cudownym obrazem Czarnej
Madonny odbyła się Msza
Święta, której przewodniczył
Ekscelencja Ksiądz Biskup
Michał Janocha.
Spotkał
nas
–
pielgrzymów z Mogielnicy wielki zaszczyt, że mogliśmy wraz z opiekunami modlić się przed
Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Pani. Nasza młodzież
przygotowała całą oprawę liturgiczno-muzyczną Mszy Świętej.
Ksiądz Biskup wygłosił przepiękną homilię do młodzieży
z Archidiecezji Warszawskiej, której motywem przewodnim stało się
stwierdzenie: ,,Jesteście wolni więc chodźcie za Chrystusem, a On
otworzy wam wszystkie ścieżki”.
Maturzyści u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej złożyli uroczysty akt
,,Zawierzenia
młodzieży”
deklarując, że ich życie
będzie piękne, radosne i
bogate w wiarę, nadzieję i
miłość, których źródłem jest
Jezus
Chrystus.
Pięknie
zabrzmiało: ,,Prowadź nas
Matko do Jezusa i Jemu nas
oddaj”.
Pielgrzymka do Częstochowy pozwoli otworzyć się nam pełniej na
światło Ducha Świętego, oddać się w opiekę Matce Bożej i kroczyć
drogą wiary i dobra.
(p. Anna Łukaszczyk)

