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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, 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, ucz 

mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź 

z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha 

Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego 

ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy 

mnie i zaprowadź bezpiecznie do 

niebieskiej Ojczyzny.    Amen. 

Z kapłańskim błogosławieństwem na cały czas 

pielgrzymowania i zapewnieniem o modlitwie   

Ks. Dawid Górniak  

KARTA DUCHOWEGO 

PIELGRZYMA 

40 PIESZA PIELGRZYMKA OPOLSKA  

NA JASNĄ GÓRĘ   

 

 

 

Od źródeł Chrztu i Miłosierdzia  

do nowego życia 
 

14-20 sierpnia 2016 

6 ZIELONA 
 

Droga Siostro, Drogi Bracie!  

Myślę, że każdy kto choć raz poszedł na pieszą 
pielgrzymkę na Jasną Górę dobrze czuje jak wielkim 
doświadczeniem duchowym jest wspólne 
pielgrzymowanie do Matki Bożej. Tegoroczna 
pielgrzymka jest szczególna pod wieloma względami. 
Chcemy w niej połączyć te wszystkie wydarzenia 
tego roku. Pragniemy uczynić ten czas swoistym 
dziękczynieniem za Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia, za Światowe Dni Młodzieży, za 1050 
rocznicę Chrztu Polski i wreszcie za 40 lat pielgrzymki 
opolskiej. Niestety nie wszyscy mogą razem z nami 
fizycznie pielgrzymować. Różne są tego przyczyny: 
czasem obowiązki rodzinne, praca, a czasem stan 
zdrowia, podeszły wiek. Z myślą o Was Drodzy 
Parafianie zapraszam do duchowego 
pielgrzymowania razem z nami. Poprzez takie 
pielgrzymowanie możecie wspólnie z nami kroczyć 
na Jasną Górę, wspierać nas swoimi modlitwami,  
a także my te wszystkie Wasze intencje i troski 
zabierzemy do tronu naszej Matki.     

Ks. Dawid Górniak 
Przewodnik grupy  



CZYM JEST DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE? 
ZAPISY  
Duchowe pielgrzymowanie przede wszystkim zależy od 
nas samych i trwa od 14 do 20 sierpnia 2016. Każdy, kto 
pragnie pielgrzymować może zapisać się na specjalną 
listę, która znajduje się w kościele lub w kancelarii 
parafialnej.  
 

BRAK KOSZTÓW  
Pielgrzymowanie duchowe nie wiąże się ze specjalnymi 
kosztami, niemniej można złożyć w kancelarii 
parafialnej dobrowolną ofiarę na organizację 
pielgrzymki i pomoc tym, którzy mają trudność  
w zapłaceniu całości za pielgrzymowanie.  
 

INTENCJA 
Bardzo ważne jest wzbudzenie intencji swojej 
duchowej pielgrzymki. Te intencje można także 
wypisać na karteczce i przynieść do kościoła lub do 
kancelarii parafialnej do 14 sierpnia 2016. Intencje te 
będą odczytane podczas modlitwy różańcowej na 
pielgrzymim szlaku. Każdego dnia, szczególnie podczas 
modlitwy porannej i Mszy Świętej, duchowy pielgrzym 
powinien wzbudzić intencje swojego pielgrzymowania.  
 

CODZIENNA MSZA ŚWIĘTA  
Każdego dnia powinniśmy w łączności z pątnikami 
uczestniczyć we Mszy Świętej. W naszym kościele 
podczas Mszy Świętej o godz. 7.30 i 18.00 będzie 
odmawiana modlitwa duchowych pielgrzymów. 
Każdego dnia powinniśmy także w miarę możliwości 
przyjąć Komunię Świętą. Jeśli nie mamy takiej 
możliwości możemy pomodlić się, wzbudzając w sercu 
pragnienie przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej 
Duchowej. 
 

MODLITWA  
Każdego dnia powinniśmy odmówić Modlitwę 
Duchowego Pielgrzyma.  Możemy także realizować 
dowolne i dodatkowe modlitwy: Różaniec, Anioł 
Pański, Koronka do Miłosierdzia Bożego, czytanie 
Pisma Świętego lub innej lektury duchowej, adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Można podjąć także inne 
praktyki ascetyczne np. post, konkretne wyrzeczenie. 
Można także w tym Roku Miłosierdzia konkretnie 
pomóc osobom potrzebującym. Zachęcam do 
ofiarowania swojego cierpienia w intencji pielgrzymki.  
 

DUCHOWA I MEDIALNA ŁĄCZNOŚĆ  
Duchowy Pielgrzym powinien duchowo łączyć się z 
pielgrzymką, a także w miarę możliwości za pomocą 
środków medialnych:  
- radio Doxa 96,7 codziennie: 19.00- studio 
pielgrzymkowe, 20.00- Transmisja nabożeństwa  
- strony internetowe: www.pielgrzymka-opolska.pl, 
www.opole.gosc.pl, www.michalprudnik.com.pl 

-facebook: www.facebook.com/PielgrzymkaOpolska 
Zapraszamy także w miarę możliwości do dołączenia 
chociaż na jakiś odcinek do naszej grupy bądź do 
uczestnictwa we Mszy Świętej na Jasnej Górze- sobota 
20.08.2016 o godz. 11.00  
 

TEMATYKA PIELGRZYMKI  
Każdy duchowy pielgrzym może sam rozmyślać na 
podany temat dnia pielgrzymkowego. Tematy do 
rozważań podane są w tabeli razem z planem 
pielgrzymki, a konferencje będą publikowane na 
stronie pielgrzymki opolskiej.  
 
Dzień i temat dnia Co się dzieje?  Godz

.  

Miejsce  

Niedziela 14.08 
 

Otwarci na naukę 

Bożą  

i tradycję diecezji 

 

 

 

ok. 21 km  

Msza Święta  11.30 Prudnik, par. 
Michała 

Archanioła  

Błogosławieństwo  

i wyjście  

12.30 j. w.  

Postój  15.00 Biała  

Postój  17.00 Krobusz  

Nocleg  18.30  Moszna  

Nabożeństwo  20.30 Moszna  

Poniedziałek 15.08 

Maryja 

Wniebowzięta 

przewodniczką na 

drogach wiary 

ok. 21 km  

Wyjście  9.00 Moszna  

Msza Święta  11.00 Strzeleczki  

Postój  14.30  Bud 

Nocleg  17.00 Gogolin  

Nabożeństwo  20.00 j.w. 

Wtorek 16.08 

 

Przeżyjmy 

Kraków jeszcze 

raz 

ok. 14 km  

Wyjście  7.30 Gogolin  

Postój  9.00 Jasiona  

Msza Święta  14.00  Góra Św. 

Anny 

Nocleg  15.30 j.w. 

Nabożeństwo  20.00 j.w. 

Środa 17.08 

 

Od Chrztu św. 

jesteśmy wezwani 

do światłości 

 

ok. 32 km  

Msza Święta  6.00 Góra św. 

Anny 

Wyjście  7.15  j.w.  

Postój  11.30 Rozmierz  

Obiad  14.00 Osiek  

Nocleg  17.00 Kolonowskie  

Nabożeństwo  20.00 j.w. 

Czwartek 18.08 

Królewskie 

kapłaństwo 

ochrzczonego ludu 

wiernego 

ok. 26 km  

Msza Święta  7.00 Kolonowskie  

Wyjście  8.15 j.w. 

Postój  11.00 Postój w lesie  

Obiad  13.00 Gwoździany  

Nocleg  16.30 Ciasna   

Nabożeństwo  20.00 j.w. 

Piątek 19.08 

 

Zanurzeni w 

tajemnicy 

Miłosierdzia 

 

ok. 30 km  

Msza Święta  6.00 Ciasna  

Wyjście  7.15 j.w. 

Postój  10.30 Kamińsko  

Obiad  12.00 Kuleje 

Postój  15.30 Klepaczka  

Nocleg  17.30 Wręczyca  

Nabożeństwo  20.00 j.w  

Sobota 20.08 

Matko - Bądź z 

nami w każdy czas 

ok. 14 km  

Wyjście  6.00 Wręczyca  

Wejście  9.00 Częstochowa  

Msza Święta  11.00 Jasna Góra  

 


