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Bracie i Siostro!

  

Każdy z nas jest pielgrzymem na ziemi i bez względu na to, kim jesteśmy, każdy z nas zmierza
w stronę kochają-cego Boga Ojca. Pomaga nam w tym Maryja. Wielu z nas od samej młodości
ma jakieś swoje nabożeństwo do Matki Jezusa. Przy Maryi, jej obrazie, figurze, różańcu
czujemy się jakby bliżej Boga.

  

Rola Bożej Rodzicielki w naszej wierze jest nie tylko niedoścignionym wzorem do
naśladowania, ale jest Jej żywą obecnością! Wstawiennictwo Maryi jest więc dla nas
wezwaniem do działania, życia z Nią przy boku Jezusa w drodze do Ojca.

  

Tyle teologii, czas na konkrety. Chcemy pielgrzymować, aby każdego dnia dać się Bogu
formować przez piesze wę-drowanie, modlitwę, śpiew, ciszę, przyrodę, a także warunki
atmosferyczne. Chcemy dać się Bogu poprowadzić przez gościnę i dobre serce napotkanych
ludzi, aby doświadczyć, że jest z nami obecny. Dlatego hasło „Idźcie i głoście” będzie dla nas
przewodnie! ]

  

Z różnych przyczyn nie możesz z nami być fizycznie, dlatego proszę bądź z nami duchem!
Zapraszam Cię do duchowego pielgrzymowania. Przez codzienną Eucharystię w parafii,
Różaniec, Anioł Pański, czytanie Pisma Św., adorację Najświętszego Sakramentu, Koronkę do
Miłosierdzia Bożego; praktyki ascetyczne: post, wyrzeczenie; pomoc osobom potrzebującym.
„Idź i głoś”, aby doświadczyć, że Bóg jest hojny w swojej miłości!

  

Informacje ze szlaku znajdziesz na stronie facebookowej: www.facebook.com/sdm.opole.ppp 

  

Proszę módl się za nas, my będziemy modlić się za Ciebie.
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P.S. W kościele na stoliku obok Głosu Taboru można zabrać kartę Duchowego
pielgrzymowania . Intencje
do modlitwy na pielgrzymim szlaku przyjmujemy w niedzielę 13 sierpnia w zakrystii lub od 18.00
do 20.00 na placu przed kościołem w recepcji pielgrzymkowej.

  

Pobierz kartę - TUTAJ
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