Wieczornica Papieska 2017
„TOTUS TUUS”
Współczesny świat potrzebuje autorytetów,
które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z
największych autorytetów naszych czasów jest święty Jan Paweł II. Papież,
który odegrał istotną rolę w kształtowaniu charakterów kilku pokoleń, kruchy
człowiek, odważnie

występujący przeciwko wszelkim przejawom zła,

nauczyciel miłości, przebaczenia, pojednania, przyjaciel młodzieży, wspaniały
mówca, niestrudzony pielgrzym, który udowodnił, że każdy może odnaleźć
drogę do Boga.
W ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy od wielu lat organizowane są
Wieczornice Papieskie. Należą one do najpiękniejszych tradycji wpisanych
w historię szkoły.
W tym roku 26 marca Hala sportowa zajaśniała blaskiem świec.

Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk serdecznie powitała gości honorowych i licznie
zgromadzonych mieszkańców gminy, na czele z Burmistrzem, p. Sławomirem
Chmielewskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej, p. Janem Tkaczykiem oraz
Proboszczem Parafii p.w. św. Floriana, ks. Henrykiem Trzaskowskim.
Uroczystość uświetnił swą obecnością arcybiskup metropolita warszawski,

kardynał Kazimierz Nycz, gorąco przyjęty w progach szkoły przez Dyrekcję: p.
Jolantę Tomczyk, p. Annę Łukaszczyk, p. Urszulę Tomalę – Kujat.

Uczniowie i nauczyciele ZSO, aby uczcić pamięć o Janie Pawle II,
przygotowali spektakl zatytułowany „Totus Tuus”. Organizatorzy pragnęli
podkreślić, jak ważne miejsce w życiu świętego zajmowała Maryja, jak bardzo
była Mu droga i bliska.
Gdy w roku 1978 kardynał Karol Wojtyła został ogłoszony papieżem, z
niebywałą skromnością wyznał: „Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to
w całkowitym zaufaniu do Jego Matki, Panienki Przenajświętszej. Oto stoję
przed Wami, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję i naszą ufność w
Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła.” Jan Paweł II otaczał wielką czcią
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z Kalwarii Zebrzydowskiej mówił: „Ona wychowała moje serce od
najmłodszych lat.”
Szczególną miłością darzył także Czarną Madonnę. Kopię wizerunku
Jasnogórskiej Pani umieścił nawet w swej prywatnej kaplicy w Watykanie.
Papież pielgrzymował do Lourdes, modlił się w Guadelupe, odwiedził też Matkę
Ostrobramską w Wilnie.
Spektakl „Totus Tuus” ukazał świętego Jana Pawła II jako człowieka, który
zawierzył Maryi i Jej powierzył naród Polski oraz młodzież całego świata. W
programie przywołano m.in. wydarzenia, które rozegrały się 13 maja 1981 roku

podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie i słowa
papieża, który twierdził, iż swoje ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej:
„Czyż mógłbym zapomnieć, że dokładnie w tym samym dniu i o tej samej
porze, co owo wydarzenie na Placu św. Piotra, od przeszło 60 lat w Fatimie, w
Portugalii, wspominane jest pierwsze objawienie Matki Bożej biednym
wiejskim dzieciom!”.

Występ młodych artystów wywarł wielkie wrażenie na publiczności.
Kardynał Kazimierz Nycz nie szczędził słów uznania dla talentu uczniów naszej
szkoły, wrażliwości pedagogów i umiejętności organizacyjnych Dyrekcji
Szkoły. Wzruszony poezją, prozą, dramą oraz skłaniającymi do zadumy
utworami muzycznymi, a także poruszającą prezentacją multimedialną,
podziękował p. Jolancie Tomczyk za zaproszenie. Pan Burmistrz Sławomir
Chmielewski zwrócił natomiast uwagę na przywiązanie szkoły do tradycji.
Podkreślił również rolę, jaką ZSO w Mogielnicy odgrywa w środowisku.

Pani Dyrektor z wdzięcznością przyjęła pochwały i gratulacje. Podziękowała
młodzieży oraz nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie programu,
oprawy muzycznej i wykonanie nastrojowej dekoracji sali. Po zakończeniu
części oficjalnej kardynał udał się na spotkanie z gronem pedagogicznym. Na
młodych wykonawców czekały słodkie kremówki.

