
W drodze na Jasną Górę 

4 

• Zachęcamy do uczestnic-
twa w Mszach św. wieczor-
nych, które o godz. 18.30 
w naszym kościele parafial-
nym będą sprawowane 
w duchu pielgrzymkowym 
i w łączności modlitewnej 
z 13 Srebrną.  
 

• W sobotę 20
św. wieczornej
zakończymy 
duchowe nabo
z pątnikami 13
wrócą już z Jasnej Góry

 
•    Zapraszamy 
wydarzeń z pielgrzymiego szlaku 

za pośrednictwem strony parafialnej (ppp.opole.pl) oraz mediów diecezjalnych
Gościa Opolskiego (opole.gosc.pl) oraz Radia Doxa (107,9 FM)
działku 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. 
Oficjalna strona Pieszej Pielgrzymki Opolskiej to: http://pielgrzymka
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0 sierpnia po Mszy 
św. wieczornej (ok. godz. 19.30) 

pielgrzymowanie 
nabożeństwem wraz 

kami 13 Srebrnej, którzy 
Jasnej Góry. 

Zapraszamy też do śledzenia 
wydarzeń z pielgrzymiego szlaku 

mediów diecezjalnych:    
(107,9 FM), gdzie od ponie-

studio pielgrzymkowe oraz transmisja 
11.00 transmitowana 

to: http://pielgrzymka-opolska.pl/ 

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

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

.................................................  
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Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu 

 

 

Bracie i Siostro! 

W czasie pielgrzymki do Polski papież Franiczek mówił do nas o prostocie 
życia, która podoba się Bogu, o niebezpieczeństwie szukania wygody tap-
czanu, które odbiera radość. 

Piesza pielgrzymka jest zawsze wyjściem z wygody dla czegoś więcej, 
jakiegoś innego życia. Czas pielgrzymki przypomina nam, że jesteśmy 
pielgrzymami na ziemi, od życia przekazanego przez rodziców do życia 
w Królestwie Boga Ojca.  

Z różnych powodów nie możesz być z nami fizycznie, dlatego zapraszam 
Cię do pielgrzymowania duchowego. Wejdź w przestrzeń duchową, idź za 
Jezusem, wybierz intencję swojej drogi. To czas, żeby podziękować, prze-
prosić i prosić Ojca. 

Jako to zrobić w konkrecie? Przez codzienną Eucharystię w parafii, , , , Róża-
niec, Anioł Pański, czytanie Pisma Świętego, medytację, adorację Naj-
świętszego Sakramentu, Koronkę do Miłosierdzia Bożego; praktyki asce-
tyczne: post, wyrzeczenie; pomoc osobom potrzebującym.  

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: 
 

15 sierpnia (poniedziałek) 

Temat: Wniebowzięta Maryja – przewod-

niczką na drogach wiary. 
 

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. 
 

16 sierpnia (wtorek) 

Temat: Przeżyjmy Kraków jeszcze raz. 
 

7.00 – wyjście z Kamienia Śląskiego 

8.30 – postój (Poznowice) 

11.00 – postój (Wysoka) 

14.00 – Msza św. na Górze św. Anny 

Nabożeństwo i nocleg w Kadłubcu 

 

17 sierpnia (środa) 

Temat: Od chrztu św. wezwani do świętości. 
 

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) 

19.00 – Zawadzkie (nocleg i nabożeństwo) 

 

18 sierpnia (czwartek) 

Temat: Królewskie kapłaństwo ludu 

ochrzczonego. 

 

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 
 

19 sierpnia (piątek) 

Tematy: Zanurzeni w tajemnicy Miłosier-

dzia. 
 

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 
 

20 sierpnia (sobota) 

Temat: Matko – bądź z nami w każdy czas. 
 

6.00 – wyjście z Wręczycy 

9.00 – wejście na Jasną Górę 

11.00 – Msza św. 

19.30 – Nabożeństwo w kościele parafial-

nym 

„Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień 
Młodzieży, rozpoczyna się dziś i trwać będzie 
jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce 

ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym 
pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, 
ale chce przyjść do twego domu, być obecnym 
w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach 
i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczu-
ciach, planach i marzeniach. Jakże się to Jemu 
podoba, aby to wszystko było Mu zaniesione 

w modlitwie! Jakże bardzo ufa, że pośród 
wszystkich codziennych kontaktów i czatów na 
pierwszym miejscu będzie złota nić modlitwy! 
Jakże bardzo pragnie, aby Jego Słowo przema-

wiało do każdego twego dnia, aby Jego Ewange-
lia stała się twoją i była twoim nawigatorem na 

drogach życia.” 

Papież Franciszek na ŚDM w Krakowie 
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Zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do 

udziału – oczywiście w miarę możliwości – 

w Mszach św. na pielgrzymimi szlaku: 

w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Ślą-

skim – w poniedziałek o 17.00, 

na Górze św. Anny – we wtorek o 14.00, 

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 14 

sierpnia.

„Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w 
Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość 
i pomaga nam odkryć, czego brakuje do 

pełni życia. Teraz, podobnie jak wówczas, 
czyni to z macierzyńską troską, ze swoją 
obecnością i dobrą radą, ucząc nas uni-
kania arbitralnych decyzji i szemrań w 

naszych wspólnotach. Jako Matka rodzi-
ny chce nas strzec razem: wszystkich 
razem. Wasz naród pokonał na swej 

drodze wiele trudnych chwil w jedności. 
Niech Matka, mężna u stóp krzyża i wy-
trwała w modlitwie z uczniami w oczeki-

waniu na Ducha Świętego, zaszczepi 
pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany 

przeszłości i stworzenia komunii ze 
wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie 
izolowania się i narzucania swej woli.” 

Papież Franciszek na Jasnej Górze 


