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PIESZA PIELGRZYMKA OPOLSKA
NA JASNĄ GÓRĘ - 2021

15-21 sierpnia 2021

Życiem eucharystycznym
wypełnić codzienność

Pielgrzymujemy PIESZO i DUCHOWO na Jasną Górę

2 ŻÓŁTA - KĘDZIERZYN - KOŹLE
Poniedziałek, 16 sierpnia - kościół św. Zygmunta i św. Jadwigi Śl. w Koźlu
18.00 - Msza święta z homilią
18.45 - nabożeństwo pielgrzymkowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
Wtorek, 17 sierpnia - pieszo z Koźla na Górę Świętej Anny
7.30 - zbiórka na rynku w Koźlu
7.45 - wyjście grupy 2 żółtej na Górę Świętej Anny tradycyjną trasą
14.00 - Msza święta na Górze Świętej Anny z udziałem księdza biskupa
15.30 - bezpośrednio po Mszy świętej powrót pieszo do Kędzierzyna - 16 km
* kto nie idzie pieszo z grupą, wraca swoim środkiem lokomocji;
19.00 - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego w kościele św. Mikołaja;
Środa, 18 sierpnia - pieszo z Góry Świętej Anny do Jemielnicy
7.00 - zbiórka grupy na Górze Świętej Anny przy pomniku św. Jana Pawła II.
7.15 - wyjście grupy z Góry Św. Anny w stronę Strzelec i do Jemielnicy;
14.00 - Msza święta w Jemielnicy kończąca etap pielgrzymowania „2 żółtej”
w opolskim strumieniu pielgrzymki
* indywidualne powroty do domu;
Czwartek, 19 sierpnia - pieszo z Azot do Starej Kuźni
15.50 - zbiórka pielgrzymów przed Halą ZAKSY w Azotach
16.00 - wyjście pielgrzymów z Azot drogą leśną do Starej Kuźni (około 9 km)
18.00 - Msza święta polowa z homilią przy kościele w Starej Kuźni
18.45 - nabożeństwo pielgrzymkowe
* indywidualne powroty do domu;
Piątek, 20 sierpnia - kościół na Piastach w Kędzierzynie
18.00 - Msza święta z homilią
18.45 - Droga Krzyżowa na terenie przykościelnym
Sobota, 21 sierpnia Częstochowa - z obrzeży miasta pieszo na Jasną Górę
5.00 - autobusowy lub indywidualny wyjazd do Częstochowy
7.00 - formowanie grup przy kościele św. Piotra i Pawła w Częstochowie
7.30 - wyjście grup w stronę Jasnej Góry
11.00 - Msza święta na Wałach Jasnogórskich z udziałem Biskupa Opolskiego
16.00 - autobusowy powrót do Kędzierzyna;
* Powrót z Jemielnicy! Bliskość miejsca sprawia, że byłoby prościej poprosić kogoś
ze znajomych, aby przyjechał na Mszę świętą do Jemielnicy i można z nim wrócić do
domu. Przy zgłaszaniu się na pielgrzymkę można w ostateczności zgłosić swój brak
możliwości powrotu. Spróbujemy coś wymyślić!
* W sobotę 21 sierpnia do Częstochowy możemy pojechać autobusem lub wybrać
się indywidualnie. Przy zgłoszeniach pielgrzymkowych od razu proszę wpisać się na
listę autobusowego wyjazdu i powrotu. W Częstochowie można pójść z grupą pieszo
na Jasną Górę lub pozostać przy klasztorze i czekać na wejście pielgrzymów.
* Ze względów organizacyjnych zapisy będą przyjmowane do niedzieli
15 sierpnia do wieczora. Pielgrzymi niezgłoszeni do 15.08. nie będą mogli pójść
wraz z grupą.
Zapisy w Parafiach: św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu, św. Mikołaja, Ducha
Świętego i NMP Matki Kościoła oraz św. Eugeniusza de Mazenod.

