Ostatnie godziny do pielgrzymki
Wpisany przez Ania

To już naprawdę ostatnia chwila, by powiedzieć ‘tak’, spakować do plecaka najpotrzebniejsze
rzeczy, odnaleźć w szafie te wygodne, choć już pewnie znoszone buty, zabrać różaniec i
modlitewnik i ruszyć w drogę. W drogę nie łatwą, bo przecież blisko 140 km to nie mało, ale
jakże piękną. Grupa pielgrzymkowa ‘13 srebrna’ już w poniedziałek rano wyruszy z naszego
kościoła, by dołączyć do 34. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi, a wśród
nich możesz być również Ty, zmierzając ku czarnej Madonnie, przeżyją wyjątkowe rekolekcje w
drodze... ze wspólnym śpiewem, modlitwą, codzienną Mszą św. i konferencją. Będą w
Kamieniu Śląskim, które jest szczególnym miejscem kultu św. Jacka, dojdą na Górę św. Anny,
gdzie będą modlić się przez wstawiennictwo Babci Pana Jezusa, i dalej przez Strzelce
Opolskie, Zawadzkie i Ciasną będą maszerowali w kierunku Jasnej Góry. Swe intencje
pielgrzymkowe, a także intencje całej naszej parafii złożą u stóp Matki Bożej w sobotę.
Jeśli właśnie teraz podjąłeś decyzję... już wiesz, że chcesz pójść wraz z '13 srebrną', to w
niedzielę (15 sierpnia) między godziną 19.00 a 20.00 na placu przed kościołem będzie stał
samochód na bagaże. Obok niego znajdziesz osobę odpowiedzialną za zapisy. Miej ze sobą 15
zł na znaczek i 25 zł za opłacenie przewozu bagażu. A potem... w poniedziałek o 7.30 z
radością i modlitwą w sercu bądź w naszym kościele, skąd razem wyruszymy na pielgrzymkowy
szlak.
Myślisz sobie: ‘jak pięknie byłoby pójść’, ale brak urlopu, obowiązki, a może zdrowie są
przeszkodą... nic nie szkodzi! Możesz pielgrzymować zostając w domu. Zapraszamy Cię
do naszej duchowej grupy pielgrzymkowej. W niedzielę wychodząc z kościoła zabierz ze
stolika pod chórem swoją legitymację duchowego pielgrzyma, znajdziesz na niej wszystkie
istotne informacje, które już wkrótce zamieścimy również na naszej stronie internetowej.
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Pewnie zastanawiasz się czym jest duchowe pielgrzymowanie? To co najważniejsze - jest ono
niesamowitą łącznością modlitewną z tymi, którzy zmagają się z kolejnymi kilometrami. Modlimy
się w ich intencjach, a oni w tym czasie nasze zaniosą Matce Bożej. Jeszcze przez cały
jutrzejszy dzień pod chórem będzie stała skrzynka na intencje, którą w poniedziałek rano '13
srebrna' zabierze ze sobą w drogę. Duchowe pielgrzymowanie to codzienna modlitwa, w miarę
możliwości Eucharystia, rozważanie tematów przyporządkowanym poszczególnym dniom
pielgrzymki, a także udział w specjalnych nabożeństwach, które w naszym kościele odbędą się
we wtorek, czwartek i sobotę po Mszy św. wieczornej. Zastanów się... może warto dołączyć i
swoją codzienność wypełnić świadomością bycia w drodze, bo przecież od dnia narodzin do
śmierci jesteśmy pielgrzymami na drodze do naszej Ojczyzny Niebieskiej. Pielgrzymka na
Jasną Górę, również duchowa, jest momentem przypominającym nam tę prawdę.
Dzięki relacjom multimedialnym zamieszanym na naszej stronie wszyscy Parafianie będą mogli
dowiedzieć się, co dzieje się na szlaku ku Jasnej Górze. Zatem zachęcamy do codziennego
zaglądania. Startujemy już w poniedziałek.
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