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Bracie i Siostro!

Przyszedł czas, na który wielu z naszych parafian, oczekuje z wytęsknieniem. Wyruszamy na
pielgrzymi szlak, aby po raz kolejny przeżyć rekolekcje w drodze, uwieńczone pokłonieniem się
Maryi w Jasnogórskim wizerunku i spotkaniem na Eucharystii.

W tym roku będzie nam towarzyszyć hasło: „Idziemy do Matki – w świetle i w mocy Ducha
Świętego”. Chcemy zatrzymać się nad tym tematem, by odkryć sposób, w jaki Duch Święty
działał w Maryi. Będziemy uczyć się tak otwierać nasze serca, by również w naszym życiu
mogły ujawniać się owoce Ducha Świętego (por. Ga 5, 22-23). Przez trud stawiania kolejnych
kroków oraz każdą z ufnością skierowaną w stronię Boga modlitwę będziemy starali się
doświadczyć odrobiny Nieba, do którego nieustannie każdy z nas zmierza.

Wiemy, że nie każdy może wyruszyć do Częstochowy. Brak urlopu lub choroba skutecznie w
tym przeszkadzają. Jednak musimy pamiętać, że jesteśmy osobami fizyczno–duchowymi. Choć
materia może przeszkodzić nam w pielgrzymowaniu, jednak naszego ducha nikt nie jest w
stanie zatrzymać. Z tego powodu po raz kolejny chcemy zaprosić Was do duchowego
pielgrzymowania.

Pamiętajcie o nas w swoich modlitwach. Niech przez najbliższy tydzień w szczególny sposób
towarzyszy Wam modlitwa „Anioł Pański”. Rozważajcie także tajemnice różańcowe. Nich nie
zabraknie Was na Eucharystii, która jest najwspanialszym znakiem jedności chrześcijan na
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ziemi. Przekazujcie nam swoje intencje, przynosząc je do kościoła. Z radością będziemy je
przedstawiać Jezusowi przez serce Jego Matki.

Śledźcie także naszą parafialną stronę internetową. Postaramy się tam każdego dnia zamieścić
krótki materiał podsumowujący dzień w drodze.

Już dziś zapraszamy Was w sobotę 18 sierpnia o 19.30 do naszej parafialnej świątyni na
dziękczynne nabożeństwo, podczas którego wspólnie będziemy oddawać cześć Bogu za dar
tegorocznego pielgrzymowania.

Z serca płynącym pozdrowieniem!
ks. Mateusz Mytnik
przewodnik 13 Srebrnej

P.S. W kościele na stoliku obok Głosu Taboru można zabrać kartę Duchowego
pielgrzymowania
. Intencje
do modlitwy na pielgrzymim szlaku przyjmujemy w niedzielę 12 sierpnia w zakrystii lub od 18.00
do 19.30 na placu przed kościołem w recepcji pielgrzymkowej.

Pobierz kartę - TUTAJ
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