
Słowo przewodnika opolskiej pielgrzymki  
 
Siostry i Bracia! 
 
„Z Maryją i bł. Janem Pawłem II 
na drogach Komunii” – jak co 
roku w duchowej łączności 
z przewodnią myślą programu 
duszpasterskiego w naszej 
Ojczyźnie, podejmujemy tematykę 
refleksji i modlitwy dla naszego 
pielgrzymowania na Jasną Górę. 
Sam udział w Pielgrzymce już jest 
realizacją ducha Komunii. Oby 
nikomu nie zabrakło wiary 
i wytrwałości na pielgrzymim 
szlaku – czego szczególnie życzę 
tym, którzy na Jasną Górę 
wyruszyli po raz pierwszy. 
Wszystkie niedogodności niech 
będą przezwyciężone duchem 
ofiarnej miłości i wzajemnej 

życzliwości, a serdeczną modlitwę jedni za drugich 
dołączmy do wszystkich naszych pielgrzymkowych 
intencji. 

 
Serdecznie wszystkich pozdrawiam – Szczęść Boże! 

ks. Marcin Ogiolda  

  

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 
zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w 
intencji /wymień intencję/. 

 Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania 
i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace 
łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia 
i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa 
na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca 
pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do 
Jerozolimy, 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, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, 
pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia 
Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego 
ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie 
i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny.  

    Amen.                                              
 

 

KKaarrttaa  

DDuucchhoowweeggoo  

PPiieellggrrzzyymmaa  

  
  

  

  
  
  

  

35. Piesza Pielgrzymka 
Opolska na Jasną Górę 
1 - 6 sierpnia 2011 r. 

 

„„ZZ  MMaarryyjjąą  nnaa  ddrrooggaacchh  

KKoommuunniiii””  
 
„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  

 
Imię i nazwisko: 

 
 
Parafia: 

   
Numer i kolor grupy: 

 
Święty Patron grupy: 

 
  
Siostry i Bracia! 
 
Jeżeli ze względu na chorobę, cierpienie, wiek, samotność, pracę, 
bądź też inne doświadczenie losowe, nie będziecie mogli 
uczestniczyć w Opolskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, 
chciałbym was zaprosić do duchowego pielgrzymowania. Dzięki 
takiej formie przeżywania pielgrzymki, będziecie mogli 
uczestniczyć w Krzyżu cierpienia naszego Zbawiciela, a przez to 
zaofiarować swoje cierpienia duchowe i fizyczne w intencji osób 
pielgrzymujących w grupie „Srebrnej 13”. Jednocześnie 
zapewniam, że na pielgrzymim szlaku wraz z całą 
pielgrzymującą wspólnotą, będziemy pamiętali w modlitwach 
o wszystkich waszych intencjach, polecając je Bogu za 
pośrednictwem Matki Bożej Częstochowskiej i bł. Jana Pawła II. 
Ufam, że modlitwa tak wielu osób, podejmujących trud modlitwy 
i ofiary, przyniesie zbawienne owoce dla wszystkich parafian.         

ks. Zygmunt Nagel – przewodnik „13 srebrnej” 



PPrrooppoozzyyccjjee  ffoorrmm  
DDuucchhoowweeggoo  
PPiieellggrrzzyymmoowwaanniiaa  nnaa  JJaassnnąą  
GGóórręę::  

  
  
  
  

- duchowe pielgrzymowanie zależy od nas 
samych i nie ma na nie specjalnych 
zapisów,  

- duchowe pielgrzymowanie trwa od 1 do 
6 sierpnia 2011,  

- każdy dzień możemy przeżywać 
w konkretnej intencji: wynagradzającej, 
błagalnej, dziękczynnej (intencję najlepiej 
wzbudzić podczas porannej modlitwy). 
Intencje można wypisywać do niedzieli 31 
lipca w przedsionku kościoła i w kaplicy. 

- każdego dnia powinniśmy w łączności 
z pątnikami uczestniczyć we Mszy Świętej 
w naszym kościele parafialnym po każdej 
Eucharystii o godz. 6.30 i 18.30 będzie 
odmawiana modlitwa duchowych 
pielgrzymów,  

- każdego dnia powinniśmy przyjąć 
Komunię Świętą. Jeśli nie mamy takiej 
możliwości możemy pomodlić się, 
wzbudzając w sercu pragnienie przyjęcia 

Pana Jezusa w Komunii Świętej Duchowej,  

- powinniśmy codziennie odmówić Modlitwę Duchowego 
Pielgrzyma, 

- możemy realizować dowolne i dodatkowe postanowienia: 
modlitwa (Różaniec, Anioł Pański o dowolnej porze, czytanie 
Pisma Świętego lub innej lektury duchowej, adoracja 
Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego itp.), 
praktyki ascetyczne (post, wyrzeczenie), konkretna pomoc 
osobom potrzebującym oraz inne formy miłości bliźniego,  

- każdy może także ofiarować swoją spowiedź, cierpienia  
w intencji pielgrzymki oraz swojego pielgrzymowania,  

- zapraszamy wszystkich duchowych pielgrzymów  
do uczestnictwa w specjalnych nabożeństwach z modlitwą Apelu 
Jasnogórskiego w łączności z pielgrzymami. Odbędą się one 
w kościele Przemienienia Pańskiego w Opolu we wtorek i w 
czwartek po Mszy św. wieczornej. Natomiast w sobotę 6 
sierpnia o godz. 19.30 rozpocznie się specjalne nabożeństwo z 
pielgrzymami 13 Srebrnej, którzy uczestniczyli w pielgrzymce. 

- każdy dzień pielgrzymki ma swój temat 
do rozważań. Również każdy duchowy 
pielgrzym może sam rozmyślać na dany 
temat Tematy do rozważań podane są w 
tabeli razem z planem pielgrzymki, a 
fragmenty nauczania bł. Jana Pawła II 
będą publikowane codziennie na stronie 
www.ppp.opole.pl 

- każdy może łączyć się z pielgrzymami 
czytając i oglądając relacje z pielgrzym-
miego szlaku na naszej stronie 
parafialnej (www.ppp.opole.pl) i słucha-
jąc studia pielgrzymkowego w Radiu 
Plus Opole (107, 9 FM) – codziennie o 
godz. 19.00 

- poszczególne grupy pielgrzymkowa mają swojego świętego 
patrona, którego dzieło życia każdy duchowy pielgrzym może 
także rozważyć w łączności z pątnikami. Patronem „13 Srebrnej” 
jest św. Maksymilian Kolbe. 

 

- można uczestniczyć w ceremonii błogosławieństwa 
pielgrzymów przez biskupa (01.08.2011, plac przy kościele św. 
Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej - godz. 8.15), można także 
uczestniczyć we Mszy Świętej pod wałami Sanktuarium na 
Jasnej Górze – 6 sierpnia 2011 o godzinie 10.30, 

- w pełnym duchowym pielgrzymowaniu pomoże nam także 
znajomość planu pielgrzymki: (strumień opolski)  

Dzień i temat dnia  Co się dzieję Godz. Miejscowość  

Poniedziałek 
01.08.2011 
 

Pielgrzymka 

odkrywaniem daru 

Komunii    

Wyjście 
  
Postój 
Postój 
Obiad   
Msza Św. 
Nocleg 

8.30 
 
10.00 
11.30 
13.00 
17.00  
 

Opole- kościół św. 
Jacka  
Suchy Bór 
 
Kosorowice 
Kamień Śląski 
Kamień Śląski   
 

Wtorek  
02.08.2011 
 

Kościół jako dom 
 

Wyjście  
Postój  
Postój 
 
Msza Św.  
Nocleg 

7.00 
8.30 
11.00 
 
14.00 

Kamień Śląski  
Poznowice 
droga przed 
Wysoką 
Góra św. Anny  
Kadłubiec 
 

Środa  
03.08.2011 
 
Rodzina. Komunia 

domowego Kościoła 

 
  

Wyjście 
Postój 
Msza św. 
Obiad  
Postój  
  
Nocleg 

6.00 
7.15 
10.30 
13.00 
15.30 
 
17.00 

Kadłubiec 
Dolna 
Strzelce Opolskie  
Piotrówka 
Droga do 
Zawadzkiego 
Zawadzkie 
 

Czwartek 
04.08.2011 
 

Rady ewangeliczne 

w służbie Komunii 

Wyjście 
Msza Św. 
 
Postój 
Obiad 
Nocleg 
 

6.00 
8.30 
 
12.00 
14.00 
16.30  
 

Zawadzkie  
Pietraszów 
(polana)  
Łagiewniki Małe 
Gwoździany  
Ciasna  
 

Piątek  
05.08.2011 
 

Prawdziwa 

Komunia owocuje 

służbą 

 

Msza św. 
Postój 
Obiad 
Postój 
Nocleg  
 

6.00 
10.30 
12.00 
16.00 
17.30 
 

Ciasna 
Kamieńska 
Kuleje 
Klepaczka  
Wręczyca 
 

Sobota  
06.08.2011 
 

Maryja – Mistrzynią 

Komunii 

 

Wyjście  
Wejście  
Msza Święta  

6.00 
9.00 
10.30 

Wręczyca  
Częstochowa 
Jasna Góra  

  
CC oo   dd aa jj ee   dd uu cc hh oo ww ee   pp ii ee ll gg rr zz yy mm oo ww aa nn ii ee ??   
"Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze..." 
                                                                                       (Łk 24,13)  
                    Każdy z nas jest jak Kleofas i ów drugi uczeń - nienazwany  
z imienia - pielgrzym. Uczniowie zdążający do Emaus, uciekali 
z Jerozolimy. Uciekali, bo ich Mistrz, po którym tyle się spodziewali, 
został zabity. Oni zaś bali się o własne życie, bali się tego wszystkiego, co 
mogło się teraz tam dziać. Dlatego uciekają. Staje się jednak rzecz 
niezwykła. Oto nieznajomy, który do nich dołącza, tłumaczy im Pisma, 
łamie dla nich chleb, po czym oni wstają i wracają do Jerozolimy. 
Spotkanie z Jezusem staje się dla nich czasem zmartwychwstania. Już 
bez lęku i strachu wracają i mają moc, aby świadczyć o swojej wierze - 
mają moc, aby dźwigać swoje codzienne krzyże.   
                    Chociaż nie będziesz z nami ciałem. Możesz być z nami 
duchem. Pielgrzymuj duchowo, św. Łukasz mówi o Kleofasie i o drugim 
uczniu nienazwanym z imienia. Obaj oni zostali przemienieni. Szukasz 
przemiany życia? To może być dobry początek odnowy Twojej wiary, 
Twojego życia! Bądź więc i ty z nami na pielgrzymim szlaku. Bądź, aby 
rozpalić się Bożą Miłością.  


