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W poniedziałek z rana, 30 lipca, rozpoczęła się piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Już 36. raz
mieszkańcy diecezji opolskiej maszerują ku Czarnej Madonnie. Wśród ponad 20 grup jest i „13
srebrna” z naszej parafii. W tym roku mniej liczna, ale z równie wielkim zapałem pokonująca
własne słabości, a przede wszystkim wytrwale modląca się nogami, jak to abp Alfons Nossol
podkreślał w homilii w Kamieniu Śląskim.

  

Jednak nim o miejscu pierwszego noclegu, kilka słów o tym, co w poniedziałek wydarzyło się na
szlaku ( zobacz zdjęcia ). Wspólne rekolekcje rozpoczęło błogosławieństwo udzielone nam
przez ks. proboszcza Adama. Uśmiech, dobre słowo na drogę, znaczki i krzyż na przedzie, więc
można wyruszać. Diakonia muzyczna, w składzie: Monika i Marta, śpiewają pierwszą piosenkę.
Początkowo jeszcze mało kto się dołącza, ale z czasem atmosfera pielgrzymkowa rozlewa się
po całej grupie.

  

Pierwszy przystanek tradycyjnie ma miejsce przy kościele św. Jacka, gdzie pielgrzymowanie
rozpoczyna cały strumień opolski. Tu do „13 srebrnej” dołączają kolejni pątnicy. Na liście mamy
79 osób, choć na pierwszym etapie z Opola do Kamienia Śląskiego nasze szeregi zasila
jeszcze kilkoro pielgrzymów, również rodzice z 5-miesięczną Anaszką, tego dnia najmłodszą
siostrą w naszej grupie. Ogromne brawa należą się 3-letniemu Kubie, który mężnie pokonał
poniedziałkowy odcinek wraz z swoim wujkiem.

      

W drogę pielgrzymów wyprawił bp Andrzej. – Dziękuję wam, żeście podjęli męską decyzję
pójścia pielgrzymią drogę. To wielki wysiłek. Co więcej trzeba ofiarować Panu Bogu czas
urlopowy czy wakacyjny. Za tę ofiarę składam wam wyrazy uznania – mówił bp Andrzej. –
Wyruszając do jasnogórskiego sanktuarium macie wiele intencji, a ja chciałbym wam kilka
dołożyć. Proszę, byście dziękowali Panu Bogu za 40 lat diecezji opolskiej i byście prosili o
rozwój naszego Kościoła lokalnego, a więc przede wszystkim o żywą wiarę w waszych sercach,
w waszych rodzinach. Dziękujcie Panu Bogu za powołania i upraszajmy nowe, a także chciejcie
pamiętać o rolnikach, by Pan Bóg uchronił ich od zła wszelakiego – prosił biskup opolski.

  

Pierwsze 24 kilometry już za nami. Z Opola ruszyliśmy w kierunku Suchego Boru, gdzie
przywitał nas ks. Antoni Grycan wraz z parafianami, którzy przygotowali poczęstunek. Dalej
przez las, odmawiając Różaniec, wsłuchując się w słowa konferencji o działaniu Ducha
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Świętego, a także śledzeni przez samochód ciężarowy, przed godz. 14 doszliśmy do
Kosorowic, czyli miejsca tradycyjnego postoju obiadowego. Przed smaczną zupą troszkę
pokropiło delikatnym deszczem, ale na ostatnim odcinku wyszło piękne słońce. Do Sanktuarium
w Kamieniu Śląskim weszliśmy inną niż zwykle drogą, a powitał nas dźwięk ośmiu dzwonów
zawieszonych w nowo wybudowanej bramie. Mszy św. przewodniczył abp Alfons Nossol. – Ten
tydzień modlitwy także nogami, to wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie o wszystkich darach
domu rodzinnego, i żeby Kościół ukochać jako nasz wspólny, wielki, powszechny dom rodzinny.
Byśmy wszyscy nie tylko czuli się w Kościele jak w domu, ale byśmy także świadectwem
naszego codziennego życia sprawiali by i innych było stać na to kościelno-domowe
samopoczucie – mówił arcybiskup.

  

Po Eucharystii ruszyliśmy w kierunku busa z bagażami, a następnie na poszukiwanie noclegu.
Ten pierwszy dzień rekolekcji w drodze zakończyło nabożeństwo w kościele parafialnym pw.
św. Jacka.
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