W drodze na Jasną Górę

Duchowe pielgrzymowanie z 13 Srebrną

• Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. wieczornych, które o godz. 18.30
w naszym kościele parafialnym będą sprawowane
w duchu pielgrzymkowym
i w łączności modlitewnej
z 13 Srebrną.

41.
41. Piesza Pielgrzymka Opolska
na Jasną Górę
14 – 19 sierpnia 2017
2017 r.
„Idźcie i głoście”
głoście”
Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu

• W sobotę 19 sierpnia po Mszy
św. wieczornej (ok. godz. 19.30)
zakończymy
pielgrzymowanie
duchowe nabo
nabożeństwem wraz
z pątnikami
kami 13 Srebrnej, którzy
wrócą już z Jasnej Góry
Góry.
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• Zapraszamy też do śledzenia
wydarzeń z pielgrzymiego szlaku
za pośrednictwem strony parafialnej (ppp.opole.pl) oraz mediów diecezjalnych
diecezjalnych:
Gościa Opolskiego (opole.gosc.pl) oraz Radia Doxa (107,9 FM)
FM), gdzie od poniedziałku 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
http://pielgrzymka-opolska.pl/

Intencje modlitewne Duchowego Pielgrzyma:
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Bracie i Siostro!
Każdy z nas jest pielgrzymem na ziemi
i bez względu na to, kim jesteśmy,
każdy z nas zmierza w stronę kochającego Boga Ojca. Pomaga nam w tym
Maryja. Wielu z nas od samej młodości
ma jakiejś swoje nabożeństwo do Matki
Jezusa. Przy Maryi, jej obrazie, figurze,
różańcu czujemy się jakby bliżej Boga.
Rola Bożej Rodzicielki w naszej wierze
jest nie tylko niedoścignionym wzorem
do naśladowania, ale jest Jej żywą
obecnością! Wstawiennictwo Maryi
jest więc dla nas wezwaniem do działania, życia z Nią przy boku Jezusa
w drodze do Ojca.
Tyle teologii, czas na konkrety. Chcemy
pielgrzymować, aby każdego dnia dać
się Bogu formować przez piesze wędrowanie, modlitwę, śpiew, ciszę, przyrodę, a także warunki atmosferyczne.
Chcemy dać się Bogu poprowadzić
przez gościnę i dobre serce napotkanych ludzi, aby doświadczyć, że jest

z nami obecny. Dlatego hasło „Idźcie
i głoście” będzie dla nas przewodnie!
Z różnych przyczyn nie możesz z nami
być fizycznie, dlatego proszę bądź
z nami duchem! Zapraszam Cię do
duchowego pielgrzymowania. Przez
codzienną Eucharystię w parafii, Różaniec, Anioł Pański, czytanie Pisma Św.,
adorację Najświętszego Sakramentu,
Koronkę do Miłosierdzia Bożego; praktyki ascetyczne: post, wyrzeczenie;
pomoc osobom potrzebującym. „Idź
i głoś”, aby doświadczyć, że Bóg jest
hojny w swojej miłości!
Więcej informacji o duchowym pielgrzymowaniu oraz informacje ze szlaku
znajdziesz na stronie: 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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W drodze na Jasną Górę

Trasa pielgrzymki:
14 sierpnia (poniedziałek)
Temat: Misja ma „wiele twarzy”.
7.00 – pożegnanie 13 Srebrnej przed naszym 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.

„Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się
być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
i nakarmić się, jeśli jest głodny.”
„Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa. Wystarczy
jedno spojrzenie duszy na Niego, jedno słowo,
myśl jak błyskawica, a to już jest modlitwa.”
„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego
miłość mogłaby obmyślić jeszcze coś
piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy
chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.
Dawajmy siebie samych.”
„Dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko aż do najdrobniejszych szczegółów.”
św. brat Albert Chmielowski

15 sierpnia (wtorek)
Temat: Realizacja dzieła misyjnego w diecezji.
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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

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

18 sierpnia (piątek)
Tematy: Misyjne oblicze Kościoła – zadanie
dla każdego.

16 sierpnia (środa)
Temat: Orędzie fatimskie wezwaniem na dziś.
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)

17 sierpnia (czwartek)
Temat: Św. brat Albert – misjonarz miłosierdzia.

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

19 sierpnia (sobota)
Temat: Dziś jest czas miłosierdzia.
6.00 – wyjście z Wręczycy
9.00 – wejście na Jasną Górę
11.00 – Msza św.
19.30 – Nabożeństwo w kościele parafialnym

Duchowe pielgrzymowanie z 13 Srebrną

„Wzięci za rękę przez Dziewicę-Matkę
i przed Jej obliczem możemy radośnie
wyśpiewywać miłosierdzie Pana.
Możemy powiedzieć: moja dusza
śpiewa dla Ciebie, Panie!
Miłosierdzie, jakie okazałeś
wszystkim swoim świętym
i całemu wiernemu ludowi,
ogarnęło także mnie.
Ze względu na pychę serca żyłem,
goniąc za swoimi ambicjami
i korzyściami, ale nie udało mi się
zająć żadnego tronu, Panie!
Jedyna możliwość wywyższenia to ta,
że Twoja Matka weźmie mnie w ramiona,
okryje swoim płaszczem
i umieści obok Twojego serca.
Niech się tak stanie”
Papież Franciszek w Fatimie

Zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do
udziału – oczywiście w miarę możliwości –
w Mszach św. na pielgrzymimi szlaku:
w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim – w poniedziałek o 17.00,
na Górze św. Anny – we wtorek o 14.00,
na Jasnej Górze – w sobotę o 11.00.

Modlitwa Duchowego Pielgrzyma
do codziennego odmawiania

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 i ucz mnie wypełniać wolę
Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy
przyjedzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen

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 Pielgrzymów może powierzyć 13 Srebrnej swe

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 13
sierpnia.
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