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W poniedziałek 22 lutego 2016 r. maturzyści ZSiPO w Skale mieli okazję uczestniczyć w
Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę, której hasło przewodnie brzmiało:
„Maryjo do bram Bożego Miłosierdzia prowadź”.

Ze Skały wyruszyli około godziny 8:00 pod opieką księdza Marka Bladego oraz Urszuli
Szpik-Pasek. Do Częstochowy dojechali na godzinę 10:30 i od razu udali się do Bazyliki, gdzie
trwało już wprowadzanie pielgrzymów w odpowiedni modlitewny nastrój. Uczestnicy pielgrzymki
mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwa w modlitwie
różańcowej w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta w Bazylice pod przewodnictwem ks.
biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, koncelebrowana przez wszystkich kapłanów, którzy
przybyli z maturzystami na Jasną Górę. W intencji pielgrzymów ze Skały modlił się ksiądz
Marek. Ksiądz Biskup Jan wygłosił kazanie, skierowane przede wszystkim do maturzystów, w
którym powiedział, że „człowiek stanie się miłosierny, kiedy wyzbędzie się z siebie egoizmu.”
Mówił także o tym, że w dzisiejszych czasach wszyscy dążą do zaspokajania tylko i wyłącznie
własnych potrzeb. Nawiązał do tego, iż ludzie ciągle czegoś pragną. Kierują nimi żądze, których
nie umieją się wyzbyć, którym nie potrafią się sprzeciwić, przez co popadają w alkoholizm,
sięgają po różnego rodzaju używki. Każdy kto wsłuchał się głęboko w słowa księdza biskupa,
miał możliwość zastanowić się nad swoim życiem.

Ważnym punktem programu była droga krzyżowa na wałach jasnogórskich. Grupa ze skalskiej
szkoły została wyznaczona do dźwigania krzyża od stacji XII do XIII. Rozważania prowadzone
przez młodzież i do młodzieży pozwalały przemyśleć wiele spraw. Na zakończenie pielgrzymi
udali się do Jasnogórskiej Kaplicy, aby pomodlić się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej i
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zawierzyć Maryi swoją przyszłość. Około godziny 17:00 uczniowie wrócili do Skały.

Maturzyści, a my wraz z nimi, mają nadzieję, że Matka Boska Jasnogórska obdarzy ich swoimi
łaskami w maju oraz w całym dalszym życiu.

Nadesłała Karolina Miśtal

Zdjęcia:
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