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37. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę już za nami. W tym roku 13 srebrną, którą
poprowadził ks. Łukasz Knosala, stworzyło 126 pielgrzymów, w tym kapłani: pochodzący z
naszej parafii ks. Sebastian Krzyżanowski, a także duszpasterz z DA Resurrexit – ks. Marcin
Cytrycki. Pielgrzymowały z nami również dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Misyjnego
Służebnic Ducha Świętego, a były to s. Agnieszka i s. Agnieszka.

  

Z pespektywy chyba nie sposób opisać wszystkiego, czego doświadczyliśmy w drodze, ale
może chociaż po części uda nam się namalować słowami „trzynastkową” atmosferę. To, co
rzucało się w oczy już na samym początku, to nasza pielgrzymkowa służba leśno-polna, którą
tworzyli najmłodsi pątnicy w odblaskowych kamizelkach i z policyjnymi lizakami, dzielnie
obstawiający wszystkie leśne ścieżki. Chłopcy podpatrywali brata Piotra i brata Jacka, którzy
kierując ruchem dbali o nasze bezpieczeństwo na drodze.

  

Z kolei to, co można było usłyszeć już z daleka, to nasz „trzynastkowy” zespół
wokalno-gitarowy. Za zdzieranie palców na gitarowych strunach dziękujemy siostrze Marcie i
siostrze Oli, a za nadwyrężanie strun głosowych – siostrze Stasi i siostrze Monice. Oczywiście
w śpiew włączali się i inni: ks. Łukasz – nasz niezrównany przewodnik, ks. Marcin, który
wylansował tegoroczny hit naszej grupy – cover U2, czy „Żółwik” i jego niepowtarzalne
wykonanie „Szababalua Jezu”. Nie sposób się nie pochwalić, że ten utwór, w wykonaniu dzieci
z naszej grupy, za sprawą Radia Plus Opole, usłyszała cała diecezja. To dlatego, że zakończył
on środowe nabożeństwo wieczorne w kościele Świętej Rodziny w Zawadzkiem, które
tradycyjnie prowadziła 13 srebrna. W tym roku nabożeństwo było na żywo transmitowane przez
opolską rozgłośnię diecezjalną. Wcześniej w studiu pielgrzymkowym gościły dwie nasze siostry,
które na pielgrzymkę przyjechały z zagranicy – siostra Maria i siostra Grażyna.
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Medialnie było również w czwartek, kiedy w radiowym studiu pielgrzymkowym w Ciasnej
zagościły dwie „trzynastkowe” rodziny: Agnieszka i Mirek z synami, a także Basia i Jacek z
synami. Fragmenty rozmów na stronie rozgłośni – kliknij .

  

W tym roku nowością w naszej grupie było miasteczko namiotowe budowane w każdej z
noclegowych miejscowości przez grupę kwatermistrzowską. Wzorem lat ubiegłych wielu
pielgrzymów szukało miejsca do spania w okolicznych domach, ale niemała grupa zdecydowała
się pozostać na polu namiotowym, gdzie brat Mirek niestrudzenie dbał o to, by każdy
zmarznięty pielgrzym mógł napić się gorącej herbaty czy kawy. Była polowa kuchnia, o sile
gazu może co nieco opowiedzieć siostra Stasia, były przenośne prysznice i był prąd, którego –
jako korespondentka Gościa Niedzielnego – byłam spragniona każdego wieczora. Dokładniej
rzecz ujmując to prądu potrzebował mój komputer. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy
byli chętni donosić mi w wiaderkach potrzebne porcje internetu. Wiedziałam, że zawsze można
na was liczyć!

  

Ale nim dalsze podziękowania, wróćmy na pielgrzymkowy szlak. W tym roku w „trzynastce”
gościli m.in. ks. Jarosław Staniszewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Maciej Skóra,
który w czasie studiów w Rzymie był pomocnikiem papieskiego ceremoniarza, a także ks.
Tadeusz Muc, który do naszej grupy przyciągnął swoich parafian z Węgrów i Osowca.

  

Warto jeszcze wspomnieć piątkowe nabożeństwo wieczorne, które na polu namiotowym
poprowadził dla nas ks. Łukasz. W mrokach nocy, przy szumie przejeżdżających ciężarówek,
powierzyliśmy Bogu wszystkie intencje, z którymi pielgrzymowaliśmy, a także oddaliśmy w Jego
opiekę naszych najbliższych.

  

Pielgrzymka zakończyła się w sobotę 24 sierpnia. Przed 10.00 weszliśmy na Jasnogórski
Szczyt, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai.
Z kolei wieczorem, po powrocie do Opola, spotkaliśmy się w naszym kościele parafialnym na
dziękczynnym nabożeństwie, a także wspólnym oglądaniu zdjęć z pielgrzymkowego szlaku.
Część z nich już jest w naszej internetowej galerii.

  

I podziękowania być muszą – wszystkim za wszystko! Do zobaczenia znów!
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http://www.plus.opole.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8048:37-opolska-pielgrzymka-z-radiem-plus-&amp;catid=70:diecezja&amp;Itemid=665

