Pielgrzymko-wycieczka: Częstochowa-Łagiewniki.
W nocy 22 na 23 maja, bierzmowane trzecie klasy; IIIa, IIIb, IIIc udały się na pielgrzymko-wycieczkę
do Częstochowy i Łagiewników. Opiękę nad młodzieżą sprawował główny ogranizator ks.Wiesław
Lisowicz, ks.Jerzy Sepioł oraz panie mgr Bernadeta Gąsior i mgr Jadwiga Gawron. Dokładnie o
północy w dniu 22 maja wyjechaliśmy autokarem z okolic kościoła N.M.P w Wielopolu Skrz. Na
miejsce dojechaliśmy na godzine piątą rano. Pomimo nieprzespanej nocy młodzież chętnie udała się
na Jasną Górę. Gdzie znajdował się Klasztor oo. Paulinów, który jak wiemy jest jednym
z najważniejszych miejsc kultu religijnego i od setek lat najważniejszym centrum pielgrzymkowym
w Polsce. Uczestniczyliśmy w mszy św,która odbyła się o godzinie szóstej rano wraz z uroczystym
odłonięciu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszyscy modlili się za indywidualne intencje.
Później zwiedzaliśmy Jasną Górę, Arsenał, Bastion Świętego Rocha, Baston Świętej Trójcy, Bazylikę,
Bramę Lubomirskich. Chętne oboby mogły też przejść wokół klasztoru Drogę Krzyżową oraz wspiąć
się na Wieżę. Nie brakowało także pamiątek dlatego każdy przywiózł ich wiele. Następnie udaliśmy
się do Krakowa-Łagiewników gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Miejsce to
związane jest z św. Faustyną Kowalską propagatorki kultu Bożego Miłosierdzia. W świątyni znajduje
się obraz Jezusa Miłosiernego, który słynie z wielu cudów. Mieliśmy też krótką lekcję z siostrą
zakonną na temat życia św. Faustyny, z której wiele wynieśliźmy.Zwiedziliśmy też salę duszpasterską
zwaną Aulą Jana Pawła II, Bazylikę- kościół dolny, w którym znajdą się: kaplica centralna, poświęcona
św. Siostrze Faustynie i cztery kaplice boczne,
Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu obok górnej części Bazyliki.Niektórzy podjęli
wyzwanie wejścia na Wieżę Widokową, która mierzy 41,60 m. Mieliśmy też okazję zobaczyć
Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II. Gdzie znajdują się relikfje biskupa oraz m.in ampułka z
krwią papieża.
Młodzież pogłębiła swoją wiarę chrześciańską oraz duchową. Później udaliśmy się już w drogę
powrotną do swoich domów. Młodzież była bardzo zachwycona obejrzanymi zabytkami, towarzyszył
im uśmiech na twarzach.
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