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Wrocławska pielgrzymka na Jasną Górę przechodzi przez
Opolszczyznę. Wśród uczestników przedstawiciele
Namysłowa i Brzegu
Około 1500 osób przemierza pielgrzymią drogę pomiędzy Wrocławiem a Jasną Górą. Od niedzieli
do jutra (08.08) trasa wiedzie przez Opolszczyznę.
Wśród dziewiętnastu grup są przedstawiciele Brzegu i Namysłowa, które choć znajdują się na
Opolszczyźnie, są częścią archidiecezji wrocławskiej. Dzisiaj (07.08) pielgrzymi uczestniczyli w
mszy świętej przy sanktuarium św. Anny w Oleśnie.
- Trzeba spróbować, to jest tak niesamowite przeżycie duchowe, że nie przeszkadza słońce, nie
przeszkadza deszcz. Nieważne, że bolą nogi, że się śpi w malutkim namiocie, tu jest przepięknie mówi jedna z uczestniczek pielgrzymki. - Nie wiem, czy są słowa, które są w stanie opisać
wrażenia. Myślę, że każdy, kto ma potrzebę odszukania w sobie Boga i porozmawiania z Nim
powinien iść z nami. Rekolekcje w drodze są naprawdę wspaniałym doświadczeniem - dodaje
kolejna.
- Pielgrzymka jest pewnego rodzaju stylem życia, ona jest streszczeniem naszego życia według
wiary - zauważa biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Jacek Kiciński. - Żeby zrozumieć
pielgrzymkę trzeba wejść w jej atmosferę. Gdy my zatrzymamy się na tym, co jest zewnętrzne, to
możemy powiedzieć: to nie przystoi na dzisiejsze czasy, bo po co iść? Nogi bolą, pojawia się
zmęczenie oraz bąble, czy ktoś powie coś niemiłego drugiej osobie w zmęczeniu. Jednak jeśli się
wejdzie w głębię pielgrzymki można odnaleźć jej sens. Myślę, że każda pielgrzymka jest to powrót
do źródeł wiary - podkreśla.
- Różnie się dziś mówi o Kościele, a my w drodze doświadczamy mocnej obecności Pana Boga twierdzi ks. Tomasz Płukarski, rzecznik wrocławskiej pielgrzymki. - To się mocno, wręcz
namacalnie zrealizowało w wieczorze uwielbienia, kiedy na błoniach w Kluczborku pośród osiedla,
bloków na takim wyniosłym ołtarzu stał Najświętszy Sakrament ukryty w monstrancji. Widać było
też, że wielu mieszkańców Kluczborka zainteresowało się i podchodzili. To było nasze osobiste
doświadczenie wspólnej modlitwy i uwielbienia Pana Boga - wspomina.
Wrocławscy pątnicy dotrą na Jasną Górę w sobotę (10.08). Dodajmy, że w ostatnich dniach przez
Opolszczyznę przewędrowały także pielgrzymki z innych diecezji: legnickiej i świdnickiej. 43.
Piesza Pielgrzymka Opolska wyruszy już w niedzielę (11.08) z Nysy, a dzień później ze stolicy
regionu.

