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Zapraszamy do udziału w specjalnych nabożeństwach dla duchowych pielgrzy-

mów, które w naszym kościele parafialnym odbędą się: 

 

• we wtorek 19 sierpnia po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 19.15; 

• w czwartek 21 sierpnia po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 19.15; 

• w sobotę 23 sierpnia po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 19.30  

(pielgrzymowanie duchowe zakończymy 

wraz z pątnikami 13 Srebrnej, którzy wrócą już z Jasnej Góry). 

 

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z pielgrzymiego szlaku za pośrednictwem me-

diów diecezjalnych. Relacje, fotorelacje, a także świadectwa pątników będą zamiesz-

czane w serwisie Gościa Opolskiego (opole.gosc.pl/Pielgrzymka-opolska). Z kolei na 

antenie Radia Doxa (107,9 FM) codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 19.00 

startuje studio pielgrzymkowe oraz transmisja wieczornego nabożeństwa, ponadto 

w sobotę o godz. 11.00 transmitowana będzie Msza św. z Jasnej Góry. 

 

 

 
Intencje modlitewne Duchowego Pielgrzyma: 

 
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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38. Piesza Pielgrzymka Opolska 

na Jasną Górę 

18 - 23 sierpnia 2014 r. 

 Radość Ewangelii w Rodzinie 

 
 
 

 
Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu 

 

Bracie i Siostro! 

Każdy z nas jest pielgrzymem na ziemi i bez względu na to kim jesteśmy, 
każdy z nas zmierza w stronę kochającego Boga Ojca.  

Człowiek, szczególnie wierzący nigdy nie jest samotny. Mamy obok siebie 
braci i siostry, którzy uśmiechem, dobrym słowem, a także pomocną dłonią są 
przy nas. Razem chcemy iść do Matki Bożej, aby prosić w naszych intencjach. 
W tym roku szczególnie będziemy prosić Boga o błogosławieństwo naszych 
rodzin. Naszą modlitwą jest codzienna Eucharystia, słuchanie Słowa Bożego 
i śpiew, otoczone trudem pieszego pielgrzymowania na szczyt Jasnej Góry 
Królowej Polski. 

Z różnych przyczyn nie możesz z nami być fizycznie, dlatego proszę bądź  
z nami duchem!  

Zapraszam do duchowego pielgrzymowania. Przez codzienną Eucharystię 
w parafii, wieczorne nabożeństwa, różaniec, Anioł Pański, czytanie Pisma Św., 
adorację Najświętszego Sakramentu, Koronkę do Miłosierdzia Bożego; prak-
tyki ascetyczne: post, wyrzeczenie; pomoc osobom potrzebującym oraz inny-
mi formami miłości bliźniego. Każdego z Duchowych Pielgrzymów zapra-
szam również do naszego kościoła na nabożeństwa w łączności z 13 Srebrną – 
ich plan podany jest na str. 4. 

Więcej informacji o duchowym pielgrzymowaniu oraz informacje ze szlaku na 
www.ppp.opole.pl 

Proszę módl się za nas, my będziemy modlić się za Ciebie. 

ks. Łukasz Knosala 

przewodnik 13 Srebrnej 
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Trasa pielgrzymki: 
 
18 sierpnia (poniedziałek) 

Tematy: Kościół w drodze dla głoszenia 

Ewangelii. Świętowanie niedzieli 
 

7.00 – pożegnanie 13 srebrnej przed na-

szym kościołem parafialnym 

8.30 – start strumienia opolskiego sprzed 

kościoła św. Jacka 

10.00 – postój (Suchy Bór) 

11.30 – postój (w lesie) 

13.00 – obiad w Kosorowicach 

17.00 – Msza św. w Kamieniu Śląskim 

Nabożeństwo i nocleg w Kamieniu Śl. 
 

19 sierpnia (wtorek) 

Temat: Dzień wdzięczności za kanonizację 

św. Jana Pawła II 
 

8.00 – wyjście z Kamienia Śląskiego 

9.30 – postój (Poznowice) 

12.00 – postój (Wysoka) 

15.00 – Nieszpory na Górze św. Anny 

16.00 – Msza św. na Górze św. Anny, po 

niej koncert wdzięczności za kanonizację 

Nocleg w Kadłubcu 
 

20 sierpnia (środa) 

Tematy: Kryzysy życia we wspólnocie. 

Troska o małżeństwo 
 

6.00 – wyjście z Kadłubca 

7.15 – postój (Dolna) 

10.30 – Msza św. w Strzelcach Opolskich 

13.00 – obiad w Piotrówce 

15.30 – postój (na drodze do Zawadzkiego) 

17.00 – Zawadzkie (nocleg) 

21 sierpnia (czwartek) 

Temat: Cały lud Boży głosi Ewangelię. IV 

przykazanie Boże - rodzina i nie tylko 

 

6.00 – wyjście z Zawadzkiego 

8.30 – Msza św. na polanie w Pietraszowie 

12.00 – postój (Łagiewniki Małe) 

14.00 – obiad w Gwoździanach 

16.30 – nocleg w Ciasnej 
 

22 sierpnia (piątek) 

Tematy: Społeczny wymiar Ewangelii. Każ-

de życie jest święte 
 

6.00 – Msza św. w Ciasnej 

10.30 – postój (Kamieńska) 

12.00 – obiad w Kulejach 

16.00 – postój w Klepaczce 

17.30 – nocleg we Wręczycy 
 

23 sierpnia (sobota) 

Temat: Z Maryją otwarci na Ducha Świętego 
 

6.00 – wyjście z Wręczycy 

9.00 – wejście na Jasną Górę 

11.00 – Msza św. 
 

„Pielgrzymka nie jest tylko czasem prze-

mierzania kolejnych kilometrów 

w zmieniających się warunkach drogi 

i pogody, lecz czasem słuchania 

i rozważania słowa Bożego, 

czasem wytrwałej modlitwy, 

przemiany serc, czasem jednania się 

z Bogiem w Sakramencie Pojednania 

i komunikowania Pana w Eucharystii, 

czasem wzajemnego ubogacania siebie 

i tworzenia wspólnoty Kościoła.” 

Bp Andrzej Czaja 
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Zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do 

uczestnictwa w obrzędzie pobłogosławienia 

pielgrzymów przez księdza biskupa w po-

niedziałek 18 sierpnia przy kościele św. 

Jacka w Opolu, a także do udziału – oczywi-

ście w miarę możliwości – w Mszach św.: 

w Kamieniu Śl. – w poniedziałek o 17.00, 

na Górze św. Anny – we wtorek o 16.00, 

na Jasnej Górze – w sobotę o 11.00. 

 

 

 

 

Módlmy się wzajemnie za siebie! 

Można śmiało powiedzieć, że duchowi 
pielgrzymi są zapleczem modlitewnym 
pątników zmierzających na Jasną Górę. 
Również pątnicy modlą się za tych, którzy 
zostali w domach. 
Każdy z Parafian i każdy z Duchowych Piel-

grzymów może powierzyć  13 Srebrnej swe 

MMooddlliittwwaa  DDuucchhoowweeggoo  PPiieellggrrzzyymmaa  

ddoo  ccooddzziieennnneeggoo  ooddmmaawwiiaanniiaa     
 

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. 

W Twym Niepokalanym Sercu składam 

moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc 

się duchem i modlitwą z pątnikami zmie-

rzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten 

dzień w intencji /wymień intencję/. Od-

daję Ci Matko moje radości i troski, spo-

tkania i rozmowy, pragnienia i dobre 

uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pra-

cami w Nazarecie, cierpienia i upokorze-

nia z Twoim trwaniem pod Krzyżem 

Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko 

pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbie-

cie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozo-

limy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki 

złego ducha, uproś opiekę Świętych 

Aniołów, aby mnie strzegli w drodze 

i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź 

Przewodniczką na wszystkich drogach 

mojego życia i ucz mnie wypełniać wolę 

Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczyty-

wać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy 

przyjedzie kres mojego ziemskiego piel-

grzymowania, bądź przy mnie i zapro-

wadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczy-

zny. Amen 

 

 

prośby, podziękowania i zawierzenia, które 
zaniesione zostaną Matce Bożej. 

Wystarczy odciąć tę część informatora, na 

odwrocie wpisać treść intencji modlitewnej 

i złożyć kartę w kościele w niedzielę 17 

sierpnia.

„Na dwóch podstawowych filarach 

opiera się program duszpasterski naszej 

tegorocznej Pieszej Pielgrzymki 

na Jasną Górę: jednym jest nauka ojca 

świętego Franciszka w jego adhortacji 

apostolskiej „Evangelii gaudium", 

a drugim jest trwający w naszej 

Metropolii Górnośląskiej Rok Rodziny.(…) 

Jeszcze jednego tematu nie może zabrak-

nąć w tegorocznej pielgrzymce - wdzięcz-

ności za kanonizację św. Jana Pawła II. 

O tym dziękczynieniu będziemy chcieli 

szczególnie pamiętać we wtorek 

na Górze św. Anny.” 

Ks. Marcin Ogiolda 


