
 

  W sobotę 3 października 2015 r.odbyła się już XIII Szkolna Pielgrzymka do Sanktuarium Matki  
Bożej Częstochowskiej w Merrillville,IN. -  pielgrzymka Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, gdzie 
uczniowie szkół : Św. Faustyny Kowalskiej w Lombard, Heleny Modrzejewskiej w Naperville, Czesława 
Miłosza w Schaumburg i gen. Władysława Sikorskiego w Itasca, otrzymują Sakrament Pierwszej Komunii 
Świętej i Sakrament Bierzmowania. 

Było nas 270 osób - to dzieci z rodzinami z kl. 3 i kl. 4, katecheci, nauczyciele-opiekunowie, ksiądz 
Sergiusz i siostra Magdalena. Z naszej szkoły była 35 osobowa grupa - dzieci kl. 3 i 4 z najbliższymi. 

Uczniowie klas  czwartych dziękowali Matce Bożej za dar Pierwszej Komunii Św., natomiast  klas trzecich 
prosili Maryję i Jej Syna Jezusa Chrystusa, by mogli godnie przygotować się do tego sakramentu. 

Dla dorosłych i dzieci klas czwartych była możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojedniania. 

 Uroczystą Mszę Świętą celebrował Ojciec Salwatorianin, ksiądz Sergiusz akompaniował na 
gitarze rozśpiewanym dzieciom i wszystkim zgromadzonym. W procesji z darami wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich szkół: nieśli kwiaty, różaniec, piłkę i podręczniki z kl. 3. Na zakończenie mszy 
świętej Kapłan udzielił specjalnego błogosławieństwa wszystkim dzieciom, które przygotowują się do 
przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa. 

 Po mszy świętej wysłuchaliśmy krótkiej historii cudownego obrazu Pani Jasnogórskiej w tym 
Sanktuarium. Następnie mieliśmy okazję poznać wydarzenia i postacie z historii Polski oglądając  
„Panoramę Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce”. Jak bardzo zafascynowała ona uczniów, świadczyły 
odgłosy podziwu i gromkie brawa. 

 Dla całej grupy serwowano lunch - smaczną pizzę, przy stolikach spotkały się rodziny z dziećmi z 
różnych szkół. Tworzyliśmy wspaniałą wspólnotę, gdzie panowała rodzinna atmosfera. W sklepiku 
kupowano pamiątki, wiele rodzin, które przyjechały własnym środkiem lokomocji miało możność spędzić 
czas w parku klasztornym. Tak więc ten dzień był poświęcony Panu Bogu, ale również dał nam 
możliwość odpoczynku, czyli jak zwykle mówimy...coś... „ i dla duszy i dla ciała”. 

 Serdecznie dziękuję Dyrekcji Szkoły za pomoc, Rodzicom i Uczniom klasy 3 i 4 za udział w 
Pielgrzymce oraz za kwiaty, które były ofiarowane w Procesji Darów. Szczególnie dziękuję Pani Patrycji 
Dołęga za kontakty z rodzicami, dzięki którym w Pielgrzymce wzięła udział 35 osobowa grupa. 

 Wszystkim Państwu składam z całego serca „Bóg Zapłać".     
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