XXVII Pielgrzymka Maturzystów
diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od odwiedzin w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Mieliśmy okazję zobaczyć piękne wnętrze tamtejszego kościoła i po krótce
poznać historię Świętej Siostry Faustyny, którą następnie poprzez modlitwę prosiliśmy o jak
najlepsze przeżycie pielgrzymki. Stamtąd ruszyliśmy do podziemi krakowskiego rynku, by
z bliska zobaczyć jak żyło się w mieście setki lat temu. Przewodnicy w ciekawy sposób
przybliżyli nam historię Krakowa, nie szczędząc barwnych anegdot o przekupkach czy
królach. Mieliśmy również możliwość, by poznać swój wzrost i wagę w średniowiecznym
systemie miar i wag. Pierwszy dzień zakończyliśmy w muzeum Jana Pawła II
w Wadowicach. Zwiedzając dom rodzinny naszego Papieża mogliśmy lepiej zrozumieć jego
sposób patrzenia na świat, wartości, jakimi się kierował. W krótkim czasie przeżyliśmy
razem z Karolem Wojtyłą całe jego życie. Szczególnie ciekawym zbiorem były prezenty
i grudki ziemi, które Papież przywoził z różnych zakątków świata. Drugi dzień pielgrzymki
rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Narodowego Auschwitz-Birkenau. Ciężko jest opisać
emocje jakie przeżywa się będąc tam, tak blisko jakże bolesnej i trudnej części historii
świata. Dla każdego z nas było to bardzo intensywne przeżycie, obrazy, które na zawsze
zostaną w naszej pamięci, słowa, które przyprawiają o dreszcz, wydarzenia, które są jak
z koszmaru, a jednak wydarzyły się naprawdę. Niejednokrotnie z ust przewodnika padało
stwierdzenie, że "ten obóz nie powinien istnieć, ale jeżeli powstał, to musi być lekcją dla
przyszłych pokoleń". Z mętlikiem w głowie, oddając się refleksji na temat wydarzeń z czasów
drugiej wojny światowej ruszyliśmy do Częstochowy, by tam u stóp Najświętszej Maryi
zostawić wszystkie nasze troski, obawy, przedmaturalny stres i wspólnie pomodlić się o jak
najlepsze przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Całe popołudnie było obfite w różnego
rodzaju modlitwy i doświadczenia duchowe - poczynając od Mszy świętej odprawianej przez
księdza biskupa Mariana Rojka, poprzez niezwykle wzruszającą Drogę Krzyżową na wałach
jasnogórskiej bazyliki, odśpiewanie Akatystu przed obliczem Matki Boskiej
Częstochowskiej, aż na Apelu Jasnogórskim kończąc. Każdy element tego dnia miał
w sobie coś niezwykłego, niósł ze sobą wiele ciepła i pozytywnych emocji. Mogliśmy oddać
się kontemplacji na temat męki Chrystusa idąc w ciszy ze świecą w drodze krzyżowej, jak
również chwalić Jego Matkę pięknym, głośno odśpiewanym hymnem. Mieliśmy niesamowitą
okazję, by wspólnie, umocnieni Duchem Świętym, zaprosić Maryję do naszego życia. Dla
każdego z nas, maturzystów, był to wyjątkowy i niezapomniany czas, pełen doznań
duchowych i emocjonalnych, które na długo zostaną w naszych sercach i pamięci.
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