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Kochani Srebrzyści!
Zostało już tak niedużo czasu. Zapraszamy  wszystkich parafian, młodzież do wyruszenia z 13
srebrną na pielgrzymi  szlak. To już 33. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

  

W tym roku przygotowaliśmy dla Was liczne niespodzianki. Przewodnikiem gruby będzie
tegoroczny neoprezbiter, a nasz nowy wikary ks. Marek Sobotta. Oczywiście na pielgrzymim
szlaku nie zabraknie innych duchowych postaci.

  

ZAPISY:
-kancelaria parafialna od poniedziałku do piątku od 16.30 do 18.00,
-w niedzielę po każdej Mszy św.,
-w NIEDZIELĘ PIELGRZYMA 9 sierpnia po każdej Mszy św.

  

BAGAŻE:
Oddajemy w niedzielę 16 sierpnia 2009 roku około godz. 18.00.

  

START:
W poniedziałek 17 sierpnia 2009 roku o godz. 7.00 na placu przed naszym kościołem.

  

ZAKOŃCZENIE:
Msza św. na jasnogórskim szczycie w sobotę 22 sierpnia 2009 roku o godz. 11.00.

  

Ze  względu na ogromne zainteresowanie wznowiliśmy produkcję koszulek z  logo 13 srebrnej,
którą nosimy na sobie w poniedziałek na rozpoczęcie  oraz w sobotę na wejście. W tym roku
mamy dla Was  specjalne czapeczki z logo 13 srebrnej w barwach narodowych naszej  grupy.
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(czapeczka to niezbędna część ubioru pielgrzyma). KOSZULKI jak i CZAPECZKI można
zakupić przy zapisywaniu się oraz w podczas pielgrzymki.

  

Tych  parafian, którzy nie mogą pielgrzymować pieszo, zachęcamy do duchowego  wędrowania
przez codzienną modlitwę w intencji pielgrzymów, udział we  Mszy św., ofiarowanie w tej
intencji swej pracy i cierpień - w sierpniu z  naszej strony będzie można pobrać specjalną Kartę
Duchowego Pielgrzyma.
9 sierpnia w naszej parafii będzie 
NIEDZIELA PIELGRZYMA. 
Po  każdej Mszy św. będzie można zapisać się na pielgrzymkę, czy do  pielgrzymowania
duchowego,  złożyć intencje, zakupić koszulkę, czapkę.

  

Zachęcamy  wszystkich do pomocy w tworzeniu pielgrzymki: potrzebujemy ludzi w 
diakoni muzycznej, w diakoni modlitwy oraz w innych służbach - w  sierpniu będzie
spotkanie osób które chcą się zaangażować w służbę na  pielgrzymce. Osoby chętne
proszę o kontakt - brat Piotr (piodobro@wp.pl)

  

Zapraszamy do codziennego oglądania zdjęć i relacji z pielgrzymiego szlaku, które będą
zamieszczone na 
naszej stronie parafialnej 
wieczorem po każdym dniu pielgrzymki.

  

W naszym kościele w czasie trwania pielgrzymki będą odbywały się nabożeństwa związane z
pielgrzymowaniem duchowym. 
Postaramy  się podczas wieczornych nabożeństw które odbywać się będą w naszym  kościele
transmitować specjalne pozdrowienia od całej grupy z  pielgrzymkowego szlaku.

  

Jeśli zastanawiasz się czy wyruszyć  pierwszy raz - zapytaj kogoś kto już był. Na pielgrzymkę
czeka się cały  rok, a podczas tego tygodnia człowiek ładuje akumulatory na cały rok.
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