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PIELGRZYMKA  MATURZYSTÓW

Ukochani w  Chrystusie i Maryi!

Za nami już trzy lata katechezy w I LO  w Miliczu i kilka miesięcy 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – czas biegnie i jest coraz krótszy… 

Czasami mam poczucie, jakby nas ktoś okradał z dni, tygodni… Towarzyszy nam 
pośpiech i poczucie nienadążania… W tym permanentnym zabieganiu - pomimo 

dobra, które się dzieje - tak łatwo zaniedbać, a nawet zagubić to, co najcenniejsze: 
relację z Bogiem i drugim człowiekiem…  

Dlatego dziękuję Wam za wasze „Tak” dla Boga i NMP, życzę każdemu z Was 
bliskiego, miłosnego spotkania z Jezusem i Maryją! Odnajdywania Bożej, żywej 

obecności w konkretach życia! Wyrazem moich najgłębszych tęsknot i pragnień dla 
Was niech będą słowa papieża Franciszka z Jego Orędzia na zbliżające się Światowe 

Dni Młodzieży w Krakowie:
„… Jezus Miłosierny czeka na was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak wiele do 
powiedzenia każdemu i każdej z was… Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne  

nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym 
spojrzeniem gotowym przebaczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem, które może  

przemienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz. Spojrzeniem, które zaspokaja  
najgłębsze pragnienia waszych serc: pragnienie miłości, pokoju, radości i  
prawdziwego szczęścia. Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by  

powiedzieć Mu z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”. Pozwólcie, by dotknęło  
Was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i  

modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem,  
nienawiścią i rozpaczą.        

Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa – o którym mówił św. Jan Paweł II –  
w środowiska waszego codziennego życia i aż na krańce ziemi”.

Niech drzwi naszych serc także będą otwarte  - z miłości!
Niech mocą Ducha Świętego żyje Jezus i Maryja zawsze w sercach naszych!

Niech zastanie nas przygotowanych, gdy przyjdzie w chwale!Amen.

Zawierzam WAS,Waszą maturę, całe Wasze życie NMP 
z modlitwą WASZA siostra 
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