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REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
W dniach 12-13 marca 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół w Myszyńcu
uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Czas ten przeznaczony był na
szczególne skupienie i modlitwę. Uczniowie brali udział w spotkaniach
ewangelizacyjnych, w drodze krzyżowej, uczestniczyli też w mszach świętych.
Rekolekcje wielkopostne służą możliwie najlepszemu przygotowaniu się do
przeżywania Wielkanocy. Są po to, by wrócić do Boga oraz uświadomić sobie
własne słabości i małości, przypomnieć sobie jak ważna jest pokora. Właśnie po
to, aby wyćwiczyć się w cnocie pokory, Kościół proponuje, zgodnie z
wielowiekową Tradycją, formy umartwienia, jakimi są: post jałmużna, milczenie.
Dzięki nim mamy szansę lepiej poznać siebie samych i stać się bardziej
otwartymi na drugiego człowieka i na samego Boga.
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Droga krzyżowa przeżywana we wspólnocie szkolnej i nie w świątyni, a w specjalnie na ten czas przygotowanej sali gimnastycznej, była dla uczniów i nauczycieli
wielkim przeżyciem. Rozważaniom o męce Jezusa czytanym przez gimnazjalistów
towarzyszyły pieśni w wykonaniu dziewcząt.
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Zanim uczniowie udali się na spotkanie ewangelizacyjne do Zespołu
Szkół Powiatowych, pan dyrektor
podziękował p. Barbarze Rosińskiej i
uczniom, którzy wraz z nią przygotowali rozważania i oprawę muzyczną, a
także zwrócił uwagę zebranych na
ważność tych rekolekcyjnych dni. Zaapelował o dojrzałe chrześcijańskie
podejście do sakramentów. Podkreślając zaś ważność Eucharystii, powiedział między innymi: „Jeśli ignorujesz
msz św., ignorujesz podstawy chrześcijaństwa”.
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Podczas spotkania ewangelizacyjnego uczniowie dowiedzieli się, że Pismo Święte ma taką moc, że
może życie odmienić. Prowadzący to spotkanie ks. Adam, który przyjechał do nas z Kolna, opowiadał o
tym, że warto zaufać Bogu i Jego słowu. Przytaczał przykłady z życia potwierdzające ten fakt.
Gimnazjaliści wysłuchali też świadectwa Bartka, który podzielił się swoim doświadczeniem duchowym i zachęcał ich, by odważyli się zaprosić Boga do swego życia. O swoim nawróceniu mówił też Damian. Jego życie odmieniło się na lepsze, odkąd – jak stwierdził – został dotknięty przez Boga.

Ciekawym doświadczeniem było to, że zarówno ks. Adam, jak i
dający świadectwo Damian i Bartek, mówili o sprawach wagi najwyższej, o Bogu i Jego miłości,
używając języka, jakim posługuje
się młodzież, co czyniło ich przesłanie bardziej zrozumiałym i bliskim dla młodych słuchaczy.
Ogromne wrażenie zrobił fragment filmu, którego bohaterem był Nick Vujicic. Chociaż urodził się
bez rąk i nóg, umie cieszyć się życiem, dostrzegać w nim sens, chwalić Boga i pociągać ku Niemu miliony
ludzi na całym świecie. Wobec takiego świadectwa można jedynie w zadumie pochylić głowę...
Po spotkaniu ewangelizacyjnym gimnazjaliści udali się do myszynieckiej kolegiaty, by uczestniczyć w
rekolekcyjnej mszy świętej.

