Wybierz się na XXXIX Opolską Pielgrzymkę na Jasną Górę z 13 Srebrną
Wpisany przez Ania

Co to za wspólnota parafialna o nazwie „13 Srebrna”?
13 Srebrna to grupa pielgrzymkowa z parafii Przemienienia Pańskiego, uczestnicząca w
corocznej Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę. Może do niej dołączyć każdy, kto chce
wziąć udział w pielgrzymce – najbliższa odbędzie się w dniach od 17 do 22 sierpnia 2015 roku.
13 Srebrną poprowadzą ks. Łukasz Knosala, ks. proboszcz Grzegorz Rencz i ks. Tomasz
Gajda.
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Czym jest piesze pielgrzymowanie?
Piesza pielgrzymka na Jasną Górę to sześciodniowe rekolekcje w drodze, w czasie których
znajdujemy miejsce na modlitwę, śpiew, wsłuchanie się w konferencje tematyczne, a przede
wszystkim na codzienne spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Pielgrzymka jest pięknym czasem
spędzanym z Bogiem spotykamy w drugim człowieku.
Pielgrzymka opolska składa się z pięciu strumieni, które w różnych dniach wyruszają z Opola,
Raciborza, Nysy, Głubczyc i Kluczborka, by spotkać się na trasie i w sobotę rano razem wejść
na Jasną Górę. 13 Srebrna idzie w strumieniu opolskim, który wyrusza, pobłogosławiony przez
księdza biskupa, sprzed kościoła św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej w poniedziałek 17
sierpnia 2015 r.

Ile muszą przemaszerować pielgrzymi?
Trasa, którą pokonuje 13 Srebra liczy ok. 140 km, które rozłożone są na sześć dni drogi. Jedne
etapy liczą kilkanaście kilometrów, inne blisko 30. Pierwszego dnia pielgrzymi dochodzą do
Kamienia Śląskiego, drugiego – do Kadłubca, trzeciego – do Zawadzkiego, czwartego – do
Ciasnej, piątego – do Wręczycy, a szóstego ok. godz. 9.00 wchodzą na Jasną Górę.
Etapy pokonywane każdego dnia podzielone są na odcinki o długości od 5 do 9 km, między
którymi grupa zatrzymuje się na postój. Jedne przerwy są krótsze, ok. 15-20 minut, natomiast
dłuższe są postoje obiadowe.

Czy pielgrzymi sami muszą zadbać o posiłki?
W poniedziałek pielgrzymi 13 Srebrnej są goszczeni zupą przez parafian z Kosorowic,
natomiast w ostatnich latach w środę przez parafian z Piotrówki (zupa, ciasto, napoje). We
wtorek jest możliwość wykupienia obiadu w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, natomiast w
czwartek oraz piątek zupa dla pielgrzymów przywożona jest z Opola. Często, ale nie zawsze,
pielgrzymi mogą liczyć na gościnę mieszkańców, u których nocują, a także np. na środowe
śniadanie na postoju w Dolnej, które jest chwalone jako bardzo obfite, czy na kawę w okolicach
Strzelec Opolskich. O resztę posiłków trzeba zadbać samemu.

Gdzie śpią pielgrzymi?
Pielgrzymi o nocleg proszą mieszkańców miejscowości, w których się zatrzymują. Można
również zdecydować się na zabranie namiotu. Wówczas trzeba pamiętać o ciut wcześniejszej
pobudce, by zdążyć go złożyć przed wyruszeniem w dalszą drogę.

Codziennym punktem dnia na pielgrzymim szlaku jest Eucharystia, na którą oczywiście
zaproszeni są również duchowi pielgrzymi, mający możliwość dojechania do „13
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Srebrnej”. Gdzie będą odprawiane Msze Święte?
W poniedziałek pielgrzymi 13 Srebrnej uczestniczą w Mszy św. w parku przed Sanktuarium św.
Jacka w Kamieniu Śląskim oraz w nabożeństwie wieczornym w kościele parafialnym w
Kamieniu Śląskim. We wtorek Msza św. odprawiana jest o 16.00 w grocie lurdzkiej na Górze
św. Anny. Po niej Koncert Uwielbienia. Natomiast nabożeństwo będzie w południe w Wysokiej.
W środę pielgrzymi uczestniczą w przedpołudniowej Mszy św. w kościele św. Wawrzyńca w
Strzelcach Opolskich, a dzień kończą nabożeństwem wieczornym w kościele Świętej Rodziny w
Zawadzkiem. W czwartek Eucharystia odprawiana jest rano na polanie w okolicach
Pietraszowa, a nabożeństwo w kościele parafialnym w Ciasnej, gdzie w piątek dzień
rozpoczyna Msza św. W sobotę uroczysta Eucharystia przed Szczytem Jasnogórskim,
koncelebrowana przez Biskupa Opolskiego.

Kto sprawuje opiekę duszpasterską nad grupą?
W tym roku przewodnikami 13 Srebrnej będą ks. Łukasz Knosala, ks. Grzegorz Rencz i ks.
Tomasz Gajda, których wspierać będzie diakonia muzyczna, diakonia modlitewna, diakonia
porządkowa, diakonia techniczna, a także kapłani zaproszeni do wygłoszenia konferencji.

Co trzeba zabrać? Czy bagaż trzeba nieść?
Bagaż, czyli rzeczy potrzebne w czasie pielgrzymki, dzielimy na dwie części: plecak podręczny,
który cały czas niesiemy oraz plecak, torbę lub walizkę, która jest dowożona do miejscowości
noclegowych (za co uiszcza się jednorazową opłatę). Należy pamiętać o zabraniu: różańca,
wygodnych, sprawdzonych butów do chodzenia i obuwia zamiennego (klapek, sandałów czy
tenisówek, które będzie można założyć wieczorami, by stopy odpoczęły); okrycia
przeciwdeszczowego; czapeczki, chustki bądź kapelusika, który ochroni głowę przed słońcem;
kremu z filtrem przeciwsłonecznym; zażywanych leków, a także tabletek na przeziębienie, ból
głowy czy brzucha; bandaży, plastrów, zasypki przy odparzeniach; karimaty, na której można
usiąść bądź położyć się w czasie postojów, a także kubka lub garnuszka na zupę i łyżki.
Pamiętaj o godnym stroju, pielgrzymka nie jest wycieczką turystyczną, stąd bluzeczki na
ramiączkach czy zbyt krótkie spodenki powinno się zostawić w domu.

Jak się zapisać?
Zapisy dokonywane są w kancelarii parafialnej (od pon. do pt. 16:00-18:00). Trzeba mieć przy
sobie lub znać numer PESEL. Koszt znaczka to 25 zł, natomiast transportu bagażu to 35 zł.
Zapraszamy!
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