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W dniach 11-12.10.14 r. młodzież naszej 

szkoły wzięła udział w 30. Pielgrzymce 

Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę. 

Pielgrzymka przebiegała pod hasłem  Nawróćcie 

się i wierzcie w Ewangelię. Mszę św. odprawił ks. 

bp Józef Wróbel. Uczniowie uwrażliwiali się na 

wartości chrześcijańskie, widzieli sens 

pielgrzymowania, zapoznawali się z historią naszej 

Ojczyzny i narodowego Sanktuarium. 

 

 

Druga grupa pielgrzymki maturzystów 

arch. lubelskiej modliła się w sobotę, 11 

października na Jasnej Górze. Przybyło w 

niej ok. 3 tys. osób.  

Mszy św. odprawionej o godz. 17.00 w 

bazylice przewodniczył bp Józef Wróbel, 

biskup pomocniczy arch. lubelskiej. Przy 

Ołtarzu wystawiono poczty sztandarowe. 

Eucharystię koncelebrowali duszpasterze 

młodzieży na czele z ks. prał. Ryszardem 

Lisem, dyrektorem Wydziału ds. 

Wychowania Katolickiego w Kurii 

lubelskiej.  

    Młodzież powitał o. Mieczysław Polak, 

podprzeor Jasnej Góry.  

„Przychodzicie do Maryi, która 

prowadzi do Jezusa, jedynego Zbawiciela 

człowieka. Przybyliście prosić Matkę 

Najświętszą o wstawiennictwo u Boga, o 

światło Ducha Świętego, o Boże 

błogosławieństwo na czas przygotowania 

do egzaminu dojrzałości, o dobry wybór 

drogi życiowej” – mówił.  

       Bp Józef Wróbel zaznaczył w homilii: 

„Droga młodzieży, nie ma dobra i piękna 

bez ofiary. I kto wam mówi, i wmawia 

dzisiaj, że życie może być łatwe, i ze 

wszech miar przyjemne, pełne zabawy, 

lubości, okłamuje was. Życie prawdziwe, 

piękne, szlachetne, pełne prawdziwej 

miłości zakłada ofiarę, i jak często 

słyszycie również miłość chłopaka do 

dziewczyny, dziewczyny do chłopaka, męża 

do żony, żony do męża jest nieraz bardzo 

wymagająca i analogicznie miłość do 

Ojczyzny, miłość do drugiego człowieka, 

bo zakłada wyrozumiałość, przebaczenie, i 

nieraz wzięcie na swoje ramiona 

odpowiedzialności za tego, kto zawodzi. 

Niech wam tych cnót, tej mocy i siły w 

waszym życiu nie braknie”.  

Młodzi podczas Mszy św. dokonali Aktu 

Zawierzenia Matce Bożej.  

W programie pielgrzymki znalazły się 

także: Różaniec, Apel Jasnogórski i Droga 

Krzyżowa na Wałach jasnogórskich. 

 

 

 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/22594.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/22595.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/22596.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/22596.mp3
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 Naszą Szkołę reprezentował 

Poczet Sztandarowy: 

1. Judyta Drabik, 3a 

2. Małgorzata Krawczyk, 3a 

3. Ligia Hiżewska, 3h 

4. Joanna Mirosław, 3h 

5. Malgorzata Haleniuk, 3b 

6. Justyna Wołowik, 3f 

7. Maciej Maziarczyk, 3g 

8. Bartłomiej Pietraszek, 3g 

9. Michał Przednówek, 3e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uroczystości zakończyły się w 

późnych godzinach wieczornych. Pełni 

wrażeń, pozytywnie natchnieni uczniowie 

powrócili do Lublina, by w spokoju 

przygotowywać się do czekającej ich 

matury.  

…A za rok nowe spotkanie lubelskich 

maturzystów w Częstochowie… 

POCZET 

SZTANDAROWY 

XXIII LO 

LIGIA HIŻEWSKA 


