
Z historii 13 Srebrnej

Wpisany przez Ania

13 SREBRNA NARODZIŁA SIĘ W 1980 r.

  

I Piesza Pielgrzymka Opolska odbyła się w 1977 r., gdy w katedrze opolskiej odbywały się
uroczystości konsekracji biskupiej nowego ordynariusza bp. Alfonsa Nossola. Około 500
pielgrzymów z całej diecezji w trzech grupach, umownie nazwanych „A”, „B” i „C”, zatem dorośli,
młodzież i młodsza młodzież, przez 4 dni zmierzało na Jasną Górę pod przewodnictwem m.in.
ks. Edmunda Cisaka. Trasa, licząca 108,5 km, prowadziła przez Grodziec, Zborowskie i Kalej.

  

W kolejnym roku, przygotowania do pielgrzymki były zakrojone na szerszą skalę, opracowano
program formacyjny, zorganizowano ciepłe posiłki, noclegi, a także służbę medyczną. 17
sierpnia 1978 r. sprzed kościoła śś. Ap. Piotra i Pawła w Opolu na pątniczy szlak wyruszyło
1500 osób, w grupach: pomarańczowej, zielonej, brązowej, amarantowej, fioletowej i
niebieskiej.

  

W 1979 r. wydłużono trasę o jeden dzień marszu (łącznie 123 km), wprowadzając nocleg w
Zawadzkiem.

  

W 1980 r. na szlaku po raz pierwszy pojawiła się grupa srebrna, trzynasta grupa
pielgrzymkowa, będąca wspólnotą akademicką, prowadzona przez br. Norberta Sojkę.
Pozostałe grupy IV Pieszej Pielgrzymki Opolskiej to: żółta, zielona jasna, brązowa, niebieska
ciemna, czerwona jasna, pomarańczowa, fioletowa, popielata, zielona ciemna, czerwona
ciemna, malinowa, niebieska jasna. Pątnicy wyruszyli 5 sierpnia. Noclegi były w
miejscowościach: Grodziec, Zawadzkie, Zborowskie i Kalej.

  

Rok później w V Pieszej Pielgrzymce Opolskiej wędrowało 7000 osób, podzielonych na 13
grup. Zatem ruch pielgrzymkowy kwitnął. W 1982 r. pątników było już ok. 15 000. Był to rok
jubileuszowy 600- lecia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, ale także trudnej
sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju. Ze względu na wzrost liczebny wiernych,
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przeorganizowano grupy pielgrzymkowe. Powstały cztery główne grupy z sześcioma
podgrupami kolorowymi i „13 srebrną” jako oddzielną grupą akademicką. W każdej podgrupie
było ok. 500 osób.

  

W 1984, 1985 i 1986 r. „13 srebrną” prowadził ks. Stanisław Dworzak, wikary z parafii
Przemienienia Pańskiego w Opolu i duszpasterz akademicki w DA Cegielnia. Do grupy
akademickiej dołączali parafianie z ZWM-u. W 1987 r. i 1988 r. przewodnikiem „13 srebrnej”
został ks. Kazimierz Wolsza, który od 1986 r. przejął obowiązki duszpasterza akademickiego w
Cegielni.

      

Od 1989 r. pielgrzymkę opolską prowadzi ks. Marcin Ogiolda. Zastąpił on ks. Edmunda Cisaka,
który ze względów zdrowotnych poprosił biskupa ordynariusza o zwolnienie z obowiązków. Na
życzenie bp Alfonsa Nossola zmieniono trasę pielgrzymki tak, by przebiegała przez sanktuaria
ziemi opolskiej: Kamień Śląski i Górę św. Anny, co o jeden dzień wydłużyło pątniczy szlak.

    

W XIV Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę, która odbyła się od 20 do 25 sierpnia
1990 r., w „13 srebrnej” zgromadziło się 295 osób, które ku Czarnej Madonnie poprowadził ks.
Tadeusz Muc, wikary parafii Przemienienia Pańskiego i duszpasterz akademicki DA Cegielnia.

  

Jubileuszowa, piętnasta pielgrzymka w sierpniu 1991 r. szła dwa razy na Jasną Górę. W
pierwszej, która sprzed kościoła śś. Ap. Piotra i Pawła wyruszyła 9 sierpnia, szła młodzież
zdążająca na spotkanie z Janem Pawłem II w ramach VI Światowego Dnia Młodzieży. Była to
krótsza trasa, prowadząca przez Grodziec, a w „13 srebrnej” pokonało ją 400 pielgrzymów.
Druga pielgrzymka szła od 19 do 24 sierpnia.

    

Od 17 do 22 sierpnia 1992 r. trwała XVI Opolsko-Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę,
przebiegająca pod hasłem „Chrześcijańska dojrzałość i apostolska gorliwość w mocy Ducha
Świętego”. „13 srebrną” prowadził ks. Jerzy Niedzielski.

  

Poczynając od 1994 r. opolski strumień pielgrzymki formował się przed kościoła św. Jacka w
Opolu-Kolonii Gosławickiej.
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„13 srebrną” w roku 2004 prowadził ks. Ireneusz Foszczyński, w latach 2005-2007 – ks. Marian
Bednarek, w roku 2008 – ks. proboszcz Tadeusz Muc, a w latach 2009 i 2010 – ks. Marek
Sobotta.

  

Oprac. na podstawie historii pielgrzymowania opolskiego spisanej przez ks. Bernarda Kotulę i
ks. Marcina Ogioldę oraz zapisów kroniki parafialnej
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