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To był udany wyjazd! Dopisała pogoda i humory. Było coś dla duszy i dla ciała. Trzynaś
cioro uczniów z klas 8 i 7b uczestniczyło w wycieczko-pielgrzymce jako nagrodzie, za
szczególne zaangażowanie w katechezę i służbę w parafii.
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Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, było sanktuarium św. Andrzeja Boboli w
Strachocinie. Siostra zakonna opowiedziała nam o życiu i męczeństwie św. Andrzeja,
zachęcając, byśmy na wzór świętego kształtowali swoje charaktery poprzez wysiłek nieustannej
pracy nad sobą. Podkreślała, że świętymi się nie rodzimy, ale świętymi się stajemy. I to jest
zadanie od Boga dla każdego chrześcijanina. Po wysłuchanej katechezie mieliśmy okazję
ucałować relikwię św. Andrzeja i modlić się przy jego ołtarzu o potrzebne dla nas łaski.

W Strachocinie spotkaliśmy się także z siostrą Kamilą, która jest byłą uczennicą naszej szkoły i
pochodzi z Przysietnicy. Siostra Kamila zapraszała chętnych na rekolekcje i spotkania młodych
Rycerstwa Niepokalanej. Poczęstowano nas pysznym kompotem i ciasteczkami.
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Ze Strachociny przejechaliśmy do Rymanowa. W agroturystyce „Biała Sowa” zatrzymaliśmy się
na posiłek i odpoczynek. Przy ognisku delektowaliśmy się pieczoną kiełbasą, jabłkami i
ziemniakami. Po posiłku był czas na zabawę i relaks. Uczestnicy grali w piłkę, w badmintona,
śpiewali i słuchali piosenek. Było gwarno i wesoło.

Z Rymanowa pojechaliśmy do Miejsca Piastowego, gdzie z kolei poznaliśmy nieco bliżej postać
bł. Bronisława Markiewicza. Ten wielki wychowawca i duszpasterz pozostawił nam cenne
wskazówki dotyczące prawdziwego wychowania dzieci i młodzieży. Głównym hasłem tego
systemu wychowawczego były POWŚCIĄGLIWOŚĆ I PRACA. Ks. Markiewicz powtarzał, że
wychowanie jest sprawą serca. Ten, kto czuje się kochany, sam też kocha. Przy grobie
błogosławionego był czas na modlitwę osobistą i wpisy do księgi próśb i podziękowań. Odwied
ziliśmy też księgarnię przy sanktuarium, gdzie młodzież mogła zakupić sobie pamiątkowe
książki i dewocjonalia.
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Uczestnicy pielgrzymki byli bardzo zadowoleni z czasu spędzonego razem w duchu wiary i
miłości. Ich wzorowa postawa i otwartość serc zasługują na uznanie. Oby poznani święci
wypraszali nam u Boga łaskę głębokiej wiary i wytrwałości w drodze do pełni człowieczeństwa,
czyli do świętości.

J.W.
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