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IŚĆ, ZOSTAJĄC W DOMU

  

Srebrna 13 wyrusza na pielgrzymi szlak, by przez 6 dni przeżywać swoiste rekolekcje w drodze
ku Jasnej Górze. Wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli podjąć tej drogi,
zachęcamy do duchowego włączenia się w pielgrzymowanie, by każdy dzień przeżywali w
konkretnej, wybranej przez siebie intencji (wynagradzającej, błagalnej, czy dziękczynnej), by
uczestniczyli w Eucharystii, która stanowi centrum każdego dnia pielgrzymki, by przyjmowali
Komunię Świętą (lub pomodlili się wzbudzając w sercu pragnienie przyjęcia Pana Jezusa w
Komunii Świętej Duchowej, jeśli nie mogą przystąpić do stołu Pańskiego).

  

Ponadto Duchowi Pielgrzymi mogą realizować dowolne i dodatkowe postanowienia (modlitwa:
różaniec, Anioł Pański, czytanie Pisma Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do
Miłosierdzia Bożego; praktyki ascetyczne: post, wyrzeczenie; pomocy osobom potrzebującym
oraz innych form miłości bliźniego). Każdy z Duchowych Pielgrzymów może ofiarować swoją
spowiedź, cierpienia i codzienne prace w intencji pielgrzymki oraz swojego pielgrzymowania.
Zachęcamy również, w miarę możliwości, do udziału w Mszy św. w Kamieniu Śląskim – w
poniedziałek o godz. 17.00, na Górze św. Anny – we wtorek o godz. 14.00, a przede wszystkim
na Jasnej Górze – w sobotę o godz. 10.30.

  

Duchowe Pielgrzymowanie zależy od samych pielgrzymów duchowych, zatem wśród
wymienionych powyżej propozycji form Duchowego Pielgrzymowania każdy z Was niech
wybierze te odpowiednie dla siebie. Niemniej wszystkich Was zachęcamy do codziennego
odmawiania Modlitwy Duchowego Pielgrzyma i rozważania tematów przypisanych
poszczególnym dniom pielgrzymki, które podane są w Karcie Duchowego Pielgrzyma - pobierz
.

  

MODLITWA DUCHOWEGO PIELGRZYMA

  

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje
duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej
Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski,
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spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w
Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko
Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do
Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów,
aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na
wszystkich drogach mojego życia i ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem,
odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjedzie kres mojego ziemskiego
pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen
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