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Wielkimi krokami zbliża się 36. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę, w której tradycyjnie
weźmie udział nasza parafialna grupa – 13 Srebrna. W tym roku do Matki Bożej Jasnogórskiej
poprowadzi ją ks. Zygmunt. Strumień opolski wyruszy w poniedziałek 30 lipca, a do
Częstochowy dotrze w sobotę 4 sierpnia, gdzie Msza św. wieńcząca pielgrzymią drogę
rozpocznie się o godz. 10.30.

Wszystkich parafian serdecznie zachęcamy do udziału w pielgrzymce, której hasłem są słowa
"Z Maryją żyć w Kościele jak w domu". Zapisy prowadzone są w kancelarii parafialnej, a
obowiązkowa opłata za znaczek i legitymację wynosi 15 zł (dla drugiej osoby z rodziny - 10 zł,
dla trzeciej - 5 zł). Bagaże będzie można oddawać przy naszym kościele w niedzielę 29 lipca od
19.00 do 20.00, a także w dniu wyjścia pielgrzymki od 7.00 przy kościele św. Jacka. Opłata za
bagaż wynosi 25 zł. Informujemy, że 4 sierpnia można wrócić z Częstochowy do Opola
autokarem, a bilet (w cenie 20 zł) można zakupić przy oddawaniu bagażu.

Tych, którzy jeszcze nigdy nie brali udziału w pieszej pielgrzymce zachęcamy do obejrzenia
reportażu ze szlaku, jaki w ubiegłym roku emitowany był na jednym z nabożeństw w naszym
kościele. Do oglądania zachęcamy również tych, którzy wówczas pielgrzymowali – to w końcu
okazja do wspomnień. Zobacz film – kliknij .

Wzorem lat ubiegłych w naszej parafii zawiązujemy także grupę duchowych pielgrzymów,
zatem jeśli komuś brak urlopu, obowiązki czy stan zdrowia uniemożliwiają podążanie na Jasną
Górę, zapraszamy do wyruszenia na duchową pielgrzymkę. Jej istotą jest łączność modlitewna
z pątnikami idącymi na szlaku, udział w Eucharystii stanowiącej centrum każdego dnia, a także
ofiarowanie swych codziennych trudów w intencji pielgrzymki. Więcej informacji o duchowym
pielgrzymowaniu znajdziecie w informatorze – pobierz .

Przypominamy również, że nasi parafianie i pielgrzymi duchowi mogą powierzyć 13 Srebrnej
swe prośby i dziękczynienia, które zaniesione zostaną Matce Bożej. Intencje modlitewne
przyjmowane są w kancelarii parafialnej.
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