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Zapraszamy do udziału w specjalnych nabożeństwach dla duchowych pielgrzy-

mów, które w naszym kościele parafialnym odbędą się: 

 

• we wtorek 31 lipca po Mszy św. wieczornej, 

ok. godz. 19.15; 

• w czwartek 2 sierpnia po Mszy św. wieczornej, 

ok. godz. 19.15; 

• w sobotę 4 sierpnia po Mszy św. wieczornej, 

ok. godz. 19.30  

(pielgrzymowanie duchowe zakończymy 

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

 

Podczas nabożeństw wysłuchamy krótkiej konferencji dotyczącej tematu dnia 

pielgrzymkowego, będziemy wspólnie modlić się przez wstawiennictwo Matki 

Bożej, a także obejrzymy relację o tym, co dzieje się na pielgrzymkowym szlaku 

w 13 Srebrnej. 

 

 
 
Intencje modlitewne Duchowego Pielgrzyma: 

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

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

 .....................................................................................................................  
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36. Piesza Pielgrzymka Opolska 
na Jasną Górę 

30 lipca - 4 sierpnia 2012 r. 

 Z Maryją żyć w Kościele jak w domu 

 
 
 

 
Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu 

 

Wzorem lat ubiegłych zawiązujemy 
w naszej parafii grupę duchowych 
pielgrzymów, zatem jeśli komuś brak 
urlopu, obowiązki czy stan zdrowia 
uniemożliwiają podążanie na Jasną 
Górę, zapraszamy do wyruszenia na 

duchową pielgrzymkę. Jej istotą jest 
łączność modlitewna z pątnikami idą-
cymi na szlaku, udział w Eucharystii 
stanowiącej centrum każdego dnia, 
a także ofiarowanie swych codziennych 
trudów w intencji pielgrzymki. 

Ponadto Duchowi Pielgrzymi mogą 
realizować dowolne i dodatkowe po-
stanowienia (modlitwa: Różaniec, Anioł 
Pański, czytanie Pisma Św., adoracja 
Najświętszego Sakramentu, Koronka 
do Miłosierdzia Bożego; praktyki asce-
tyczne: post, wyrzeczenie; pomoc oso-
bom potrzebującym oraz inne formy 
miłości bliźniego). 

Każdego z Duchowych Pielgrzymów 
zapraszamy również do naszego ko-
ścioła 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.plwww.ppp.opole.plwww.ppp.opole.plwww.ppp.opole.pl    

Szczęść Boże! 

Zachęcam wszystkich parafian, którzy 
nie będą mogli pieszo pielgrzymować 
do Matki Bożej Częstochowskiej, do 
duchowego pielgrzymowania. Intencje, 
w których będziemy się modlili na piel-
grzymim szlaku postarajcie się złożyć 
w niedzielę 29 lipca, albo wcześniej 
w kancelarii parafialnej. Proszę was 
o modlitwę za pielgrzymów, a także 
o dobrą pogodę. Od niej bardzo dużo 
zależy, między innymi czy będziemy 
pielgrzymowali z radością na twarzy, 
czy też z wodą w butach :) 

W czasie pielgrzymki zachęcam was 
również do udziału w nabożeństwach 
dla duchowych pielgrzymów we wto-
rek, czwartek i sobotę. Podczas tych 
nabożeństw będziecie mogli odczuć 
ducha pielgrzymkowego i zobaczyć 
bezpośrednią relację z naszej rekolek-
cyjnej drogi. Pozdrawiam i zachęcam, 
abyście zapraszali do pielgrzymowania 
wasze rodziny.  

ks. Zygmunt Nagel 
przewodnik 13 Srebrnej 
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Trasa pielgrzymki: 
 

30 lipca (poniedziałek) 

Temat: Duch Święty sprawcą jedności. 

Owoce sakramentu bierzmowania 
 

8.30 – wyjście sprzed kościoła św. Jacka 

10.00 – postój (Lędziny – Suchy Bór) 

11.30 – postój (w lesie) 

13.00 – obiad w Kosorowicach 

17.00 – Msza św. w Kamieniu Śląskim 

Wieczorne nabożeństwo i nocleg w Kamie-

niu Śląskim 

 

31 lipca (wtorek) 

Temat: Święci skarbem w domu Kościoła. 

Bł. Karolina Kózka 
 

7.00 – wyjście z Kamienia Śląskiego 

8.30 – postój (Poznowice) 

11.00 – postój (droga przed Wysoką) 

14.00 – Msza św. na Górze św. Anny 

Wieczorne nabożeństwo i nocleg w Kadłubcu 
 

1 sierpnia (środa) 

Temat: Kiedy mężczyzna jest naprawdę 

sobą? Wzór św. Józefa 
 

6.00 – wyjście z Kadłubca 

7.15 – postój (Dolna) 

10.30 – Msza św. w Strzelcach Opolskich 

13.00 – obiad i nabożeństwo w Jemielnicy 

15.30 – postój (na drodze do Zawadzkiego) 

17.00 – Zawadzkie (nocleg) 

 

2 sierpnia (czwartek) 

Temat: Duchowość Komunii. Parafia moim 

domem 

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 

 

3 sierpnia (piątek) 

Temat: Miłość Boża w nas. Bogactwo ducha 

na śląskiej ziemi 
 

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 

 

4 sierpnia (sobota) 

Temat: W domu Matki 
 

6.00 – wyjście z Wręczycy 

9.00 – wejście na Jasną Górę 

10.30 – Msza św. 

„Pielgrzymka nie jest tylko czasem 

przemierzania 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 pobłogosła-
wienia pielgrzymów przez księdza bi-

skupa w poniedziałek 30 lipca przy 
kościele św. Jacka w Opolu, a także do 

udziału – oczywiście w miarę możliwości 
– w Mszach św.: 

w Kamieniu Śląskim 
– w poniedziałek o godz. 17.00, 

na Górze św. Anny 

– we wtorek o godz. 14.00, 
a przede wszystkim na Jasnej Górze – 

w sobotę o godz. 10.30. 

 
 

 

 

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 29 lipca 

lub wcześniej w kancelarii parafialnej. 

„Niech kolejne dni pielgrzymowania 

pomogą każdemu w pogłębieniu prawdy, 

że Matka Boża jest zawsze z nami 

w wielkim domu Kościoła, i niech będzie 

to okazja do jeszcze głębszego 

zadomowienia w rodzinie ludu Bożego. 

(…) W kościelnym wymiarze nasza 

pielgrzymka wpisana jest w rocznicowe 

świętowanie diecezjalne 

– mija 40 lat od faktycznego powstania 

naszej diecezji.” 

Ks. Marcin Ogiolda 


