
Nasze ŚDMowe przeżycia w skrócie

Wpisany przez Ania
sobota, 06 sierpnia 2016 09:43

Wiem, że wciąż nie pojawiły się tu, na stronie parafialnej, nasze relacje ze Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Starałam się na bieżąco krótkie wieści, o tym, co akurat robimy,
zamieszczać na otwartym profilu na FB ( ŚDM Opole Przemienienie Pańskie ).

  

Niemniej ufam, że i refleksje, i wspomnienia, i przeżycia nasza młodzież spisze - do czego od
kilku dni gorąco ich zachęcam.

  

Tymczasem na stronie już w komplecie pojawiły się zdjęcia z poszczególnych dni. Są w
oddzielnych albumach, stąd poniżej mały "spis treści" (zdjęcia są linkami do poszczególnych
galerii). Zdjęć jest dużo i liczę na to, że dla tych, którzy byli w Krakowie, staną się one okazją,
by coś więcej poopowiadać tym, którzy z nami nie byli.

        

    W poniedziałek, 25 lipca w 41-osobowej grupie ruszyliśmy do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Naszymi duszpasterzami byli ks. Łukasz i ks. Tomasz. Tuż po 12.30 na Dworcu Głównym w Opolu z peronu 1 odjechał specjalny pociąg "Nazaret". Jechało nim wiele grup z dieceji opolskiej, ale też Brazylijczycy, którzy gościli w naszej parafii podczas Dni w Diecezjach. Wraz z młodzieżą jechał biskup Rudolf, który chętnie pozował do zdjęć, pozdrawiał, zagadadywał. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyszli nas pożegnać. Wydaje się, że nasza grupa miała najliczniejszą ekpipę machającą!  
          
    

    We wtorek, 26 lipca dzień rozpoczęliśmy dopiero śniadaniem o 10.00. Przygotowywała je grupa "Młodych wilków" albo "Dinozaurów", zależy z którego punktu widzenia popatrzeć. Później była Jutrznia. Ks. Tomek zachęcił nas, byśmy otwarli swoje uszy i słuchali tego, co inni będą do nas mówić, a przede wszystkim tego, co Pan Bóg będzie do nas mówił. W południe ruszyliśmy do centrum Krakowa na obiad. Później po raz pierwszy zawędrowaliśmy na Błonia, gdzie kard. Dziwisz odprawił Mszę św. rozpoczynającą ŚDM.  
          
    

    W czwartek, 28 lipca przy śniadaniu świętowaliśmy urodziny Oliwii. A później wraz z młodzieżą z parafii św. Piotra i Pawła w Opolu oraz grupą z parafii w Leśnicy pielgrzymowaliśmy do dwóch sanktuariów w krakowskich Łagiewnikach: sanktuarium św. Jana Pawła II i sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W pierwszym odmówiliśmy Litanię do św. Jana Pawła II, w drugim - Jutrznię, a także uczestniczyliśmy w Mszy św. Eucharystia w kaplicy św. Faustyny odprawiona była w warunkach "ekstremalnych", bo był taki ścisk w środku, że brakowało powietrza. Z kolei ci, którzy nie zmieścili się w kaplicy, na korytarzu nie słyszeli nic z tego, co działo się przy ołtarzu. Ot, i takie przeżycia mieliśmy.  
          
    

    W czwartek, 28 lipca popołudniu witaliśmy na Błoniach papieża Franciszka. Było radośnie! Śpiewająco i tanecznie. Ale nie od początku. To dlatego, że dojście do naszego sektora D2 było pasmem przeciwności i okazją do wytrwałego pokonywania trudności. Zmęczyliśmy się, czasem wątpiliśmy, czy się uda, ale kiedy papież Franciszek poraz pierwszy przemówił do uczestników ŚDM w Krakowie, już w komplecie byliśmy w sektorze. Jego słowa o miłosierdziu i przebaczeniu odmieniały nasze nastawienie, zdenerowanie ulatniało się, a w jego miejsce pojawiał się pokój. I szczęście, że właśnie w tym momencie jesteśmy właśnie w tym miejscu.  
          
    

    W sobotę, 30 lipca uczestniczyliśmy w sanktuarium św. Jana Pawła II w Mszy św. w intencji osób konsekrowanych. Przewodniczył jej papież Franciszek. A w południe rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę na Campus Misericordiae, gdzie wieczorem ojciec święty czuwał wraz z młodzieżą. Pielgrzymka była wyczerpująca i długa, więc już w czasie koncertu niektórzy zaczęli zasypiać. Spaliśmy pod gołym niebem. Jedni twierdzą, że to była najlepiej przespana noc podczas ŚDM, a innym bardzo doskwierała rosa, która bardzo szybko w nocy się pojawiła. Niemniej to było niesamowite doświadczenie!  
          
    

    W niedzielę, 31 lipca obudziliśmy się na Campus Misericordiae. Pierwszym doświadczeniem była radość z pakietów żywieniowych, które w nocy się obok nas pojawiły. Niektórzy mówili wprost, że to jak rozpakowywanie prezentów od Świętego Mikołaja. Czekając na przyjazd ojca świętego, odmawialiśmy Godzinki ku czci NMP. A potem nadszedł ten najważniejszy momement... Podczas uroczystej Mszy św. papież posłał nas w świat, byśmy byli świadkami miłosierdzia. Powrót do Krakowa znów był pełen przygód. Na szczęście po kilku godzinach kombinowania, trafiliśmy na bardzo życzliwego kierowcę autobusu MPK, który zawiózł nas z Wieliczki prosto do Borku Fałęckiego, gdzie mieszkaliśmy.  
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https://www.facebook.com/sdm.opole.ppp/

