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• Zachęcamy do uczestnic-

twa w Mszach św. wie-

czornych, które o godz. 

18.30 w naszym kościele 

parafialnym będą spra-

wowane w łączności mo-

dlitewnej z 13 Srebrną. 
 

• W sobotę 18 sierpnia po 

Mszy św. wieczornej (ok. 

godz. 19.30) zakończymy pielgrzymowanie duchowe nabo

z pątnikami 13 Srebrnej, którzy wrócą już z Jasnej Góry

dziemy oddawać cześć Bogu za dar tegorocznego pielgrzy
 

• Zapraszamy 

śledzenia wydarzeń 

z pielgrzymiego szl

za pośre

szej str

(ppp.opole.pl) oraz 

diów diec

ścia Opo

le.gosc.pl

Doxa (107,9 FM)

poprowadzi studio pielgrzymkowe oraz transmisję sobotniej 

na Jasnej Górze. 

Oficjalna strona Pieszej Pielgrzymki Opolskiej:

http://pielgrzymka
 

Intencje modlitewne Duchowego Pielgrzyma: 

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

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

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

nabożeństwem wraz 

Jasnej Góry. Wspólnie bę-

ymowania. 

Zapraszamy też do 

dzenia wydarzeń 

grzymiego szlaku 

średnictwem na-

strony parafialnej 

(ppp.opole.pl) oraz me-

diów diecezjalnych: Go-

ścia Opolskiego (opo-

le.gosc.pl) oraz Radia 

Doxa (107,9 FM), które 

sobotniej Eucharystii 

Pieszej Pielgrzymki Opolskiej: 

http://pielgrzymka-opolska.pl/ 

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

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

.................................................  
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4422..  PPIIEESSZZAA  

PPIIEELLGGRRZZYYMMKKAA  OOPPOOLLSSKKAA  

NNAA  JJAASSNNĄĄ  GGÓÓRRĘĘ  

13 – 18 sierpnia 2018 r. 

„Idziemy do Matki 

– w świetle i mocy Ducha Świętego” 

 

 

 
 

Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu 

 

Bracie i Siostro! 

Przyszedł czas, na który wielu z na-

szych parafian, oczekuje z wytęsknie-

niem. Wyruszamy na pielgrzymi szlak, 

aby po raz kolejny przeżyć rekolekcje 

w drodze, uwieńczone pokłonieniem się 

Maryi w Jasnogórskim wizerunku 

i spotkaniem na Eucharystii. 

W tym roku będzie nam towarzyszyć 

hasło: „Idziemy do Matki – w świetle 

i w mocy Ducha Świętego”. Chcemy 

zatrzymać się nad tym tematem, by 

odkryć sposób, w jaki Duch Święty 

działał w Maryi. Będziemy uczyć się 

tak otwierać nasze serca, by również 

w naszym życiu mogły ujawniać się 

owoce Ducha Świętego (por. Ga 5, 22-

23). Przez trud stawiania kolejnych 

kroków oraz każdą z ufnością skiero-

waną w stronię Boga modlitwę będzie-

my starali się doświadczyć odrobiny 

Nieba, do którego nieustannie każdy 

z nas zmierza.  

Wiemy, że nie każdy może wyruszyć 

do Częstochowy. Brak urlopu lub cho-

roba skutecznie w tym przeszkadzają. 

Jednak musimy pamiętać, że jesteśmy 

osobami fizyczno–duchowymi. Choć 

materia może przeszkodzić nam 

w pielgrzymowaniu, jednak naszego 

ducha nikt nie jest w stanie zatrzymać. 

Z tego powodu po raz kolejny chcemy 

zaprosić Was do duchowego pielgrzy-

mowania. Pamiętajcie o nas w swoich 

modlitwach. Niech przez najbliższy 

tydzień w szczególny sposób towarzy-

szy Wam modlitwa „Anioł Pański”. 

Rozważajcie także tajemnice różańco-

we. Nich nie zabraknie Was na Eucha-

rystii, która jest najwspanialszym 

znakiem jedności chrześcijan na ziemi. 

Przekazujcie nam swoje intencje, 

przynosząc je do kościoła. Z radością 

będziemy je przedstawiać Jezusowi 

przez serce Jego Matki.  

Śledźcie także naszą parafialną stronę 

internetową. Postaramy się tam każde-

go dnia zamieścić krótki materiał pod-

sumowujący dzień w drodze. 

Już dziś zapraszamy Was w sobotę 18 

sierpnia o 19.30 do naszej parafialnej 

świątyni na dziękczynne nabożeństwo, 

podczas którego wspólnie będziemy 

oddawać cześć Bogu za dar tegoroczne-

go pielgrzymowania.  

Z serca płynącym pozdrowieniem! 

ks. Mateusz Mytnik 
przewodnik 13 Srebrnej 
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TRASA PIELGRZYMKI: 
 

13 sierpnia (poniedziałek) 

Temat: Duch działa „kędy chce”. 
 

7.15 – wyprawienie 13 Srebrnej w piel-

grzymią drogę (plac przed kościołem 

parafialnym) 

8.30 – błogosławieństwo na drogę 

i start strumienia opolskiego sprzed 

kościoła św. Jacka 

11.00 – postój (Suchy Bór) 

12.30 – postój (w lesie) 

14.00 – obiad w Kosorowicach 

17.00 – Msza św. w Kamieniu Śl. 

Nabożeństwo i nocleg w Kamieniu Śl. 
 

14 sierpnia (wtorek) 

Temat: Duch pomaga wołać „Panem 

jest Jezus”. 
 

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 
 

15 sierpnia (środa) 

Temat: Maryja wzorem otwarcia serca 

na Ducha Świętego. 
 

6.30 – wyjście z Kadłubca 

7.30 – Msza św. w Dolnej 

10.00 – postój w Strzelcach Opolskich 

13.30 – obiad w Piotrówce 

16.30 – postój (na drodze do Zawadz-

kiego) 

19.00 – Zawadzkie (nocleg i nabożeń-

stwo) 
 

16 sierpnia (czwartek) 
Temat: Duch Święty przemieni oblicze 

ziemi. 
 

6.00 – wyjście z Zawadzkiego 

8.30 – Msza św. w Pietraszowie 

12.00 – postój (Łagiewniki Małe) 

14.00 – obiad w Gwoździanach 

16.30 – nocleg w Ciasnej 
 

17 sierpnia (piątek) 

Tematy: Duch, który umacnia miłość. 
 

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 
 

18 sierpnia (sobota) 

Temat: Posłani, by żyć Duchem! 
 

6.00 – wyjście z Wręczycy 

9.00 – wejście na Jasną Górę 

11.00 – Msza św. 

Często przedstawiając postać św. Stanisława, 

podkreśla się jego czystość, niewinność. 

Dzisiaj na dźwięk tych słów młodzi uśmie-

chają się. Taki jest stan moralny świata. 

Trudno zatem kłaść nacisk na ten właśnie 
aspekt świętości św. Stanisława. Korzystniej-

sze wydaje się zwrócenie uwagi na jego mi-

łość do Boga, miłość ponad wszystko, na jego 

zjednoczenie z Nim. To właśnie dawało mu 

siłę do wyrzeczenia i trwania w czystości. 
Na tle sylwetki św. Stanisława warto też 

budzić wiarę w istnienie rzeczywistości po-

zaziemskiej, domu Ojca, do którego wszyscy 

spieszymy. (…) Wszyscy przecież żyjemy 

teraz, żeby zacząć żyć w wieczności. 

o. Kazimierz Przydatek SJ 
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Zachęcamy Duchowych Pielgrzymów 

do udziału – oczywiście w miarę moż-

liwości – w Mszach św. na pielgrzy-

mimi szlaku: 

• w Sanktuarium św. Jacka w Kamie-

niu Śląskim – w poniedziałek o godz. 

17.00, 

• na Górze św. Anny – we wtorek 

o godz. 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 

Pielgrzymów może powierzyć 13 Srebrnej 

MMooddlliittwwaa  DDuucchhoowweeggoo  PPiieellggrrzzyymmaa  

ddoo  ccooddzziieennnneeggoo  ooddmmaawwiiaanniiaa     
 

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewi-

co. W Twym Niepokalanym Sercu 

składam moje duchowe pielgrzymowa-

nie. 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 roz-

mowy, pragnienia i dobre uczynki. 

Moje prace łączę z Twoimi pracami 

w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia 

z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezu-

sa na Kalwarii. Matko Boża patronko 

pątników, niosąca pomoc Świętej Elż-

biecie, 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 wszyst-

kich drogach mojego życia i ucz mnie 

wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź 

z Jezusem, odczytywać natchnienia 

Ducha Świętego. A kiedy przyjedzie 

kres mojego ziemskiego pielgrzymo-

wania, bądź przy mnie i zaprowadź 

bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. 

Amen 
 

 

swe prośby, podziękowania i zawierzenia, 

które zaniesione zostaną Matce Bożej. 

 
Wystarczy odciąć tę część informatora, 

na odwrocie wpisać treść intencji modli-

tewnej i złożyć kartę w kościele w niedzie-

lę 12 sierpnia. 

„Duch Święty jest tym, 

który porusza Kościół, 

jest tym, który działa w Kościele, 

w naszych sercach, 

jest tym, który czyni każdego 

chrześcijanina wyjątkową osobą, 

ale z tych różnych ludzi czyni jedność. 

Jest tym, który pobudza, 

by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież 

i posyła, aby dawać świadectwo o Jezusie.” 

 

„Duch Święty wskazuje nam drogę; 

przypomina nam i wyjaśnia słowa Jezusa; 

pobudza nas do modlitwy 

i zwracania się Ojcze do Boga, 

pobudza nas do rozmowy 

z ludźmi w braterskim dialogu 

i sprawia, że mówimy jako prorocy.” 

Papież Franciszek 


