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NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS  
 

 

 

 

            
III Diecezjalna Pielgrzymka Szkolnych Kół Caritas 

na Górę Św. Anny 

 
 



Program naszego spotkania 
 

                 9.30    zbiórka w Domu Pielgrzyma i spotkanie w sali św. Maksymiliana 

               11.00   Msza św. w Bazylice św. Anny                                                                                                     

               12.00   wolny czas na posiłek                                             

               12.45   wędrówki Annogórskimi szlakami i zabawy w Amfitaeatrze 

               14.30   zakończenie pielgrzymki 

 

 

Ks. Jarek napisał... 

 

       Nasza radosna pielgrzymka  
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Witam Was Pracusie Kochane i chcę Wam powiedzieć, że   

z radością wspominam nasze spotkanie u Babci Pana Jezusa. 

Pamiętacie?  

 W piękny, słoneczny piątek 28 maja 2010 r. spotkaliśmy się na 

Górze św. Anny na naszej III Diecezjalnej Pielgrzymce Szkolnych 

Kół Caritas Diecezji Opolskiej. Na „Górę Ufnej Modlitwy” - tak 

nazwał to miejsce pp. Jan Paweł II w czerwcu 1983, gdy modlił 

się tutaj razem z pielgrzymami - dotarło razem ze swoimi opiekunami ok. 200 wolontariuszy - dzieci i 

młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z Kluczborka, Kędzierzyna, Długomiłowic, Zębowic, 

Zdzieszowic, Żyrowej, Rudnika, Siołkowic i Kielczy.  

Dużo nas było, najwięcej jak do tej pory na naszych pielgrzymkach, ale to oczywiste bo z 4  dwa lata 

temu  „zrobiło się” w naszej diecezji już 19 SKC! 

 Pielgrzymka to taki błogosławiony czas spotkania z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. I mieliśmy 

ku temu szczególną okazję na Mszy św. sprawowanej w bazylice św. Anny w intencji pielgrzymów. 

Eucharystię koncelebrowało 5 kapłanów: o. Witalis, franciszkanin, ks. Lucjan z Olesna, ks. Michał z 

Kędzierzyna, ks. Jarek z Głębinowa i ks. Arnold Drechsler, nasz diecezjalny dyrektor Caritasu. 

Pamiętacie? Ks. Arnold w czasie swojego kazania mówił do nas o małym chłopcu z ewangelicznej 

przypowieści o rozmnożeniu chleba, 

który był gotowy ofiarować Panu 

Jezusowi wszystko co miał do jedzenia- 

pięć chlebów i dwie rybki. Tą garstką 

nasz Pan nakarmił tysiące ludzi. Ks. 

Arnold, prosił nas, abyśmy nie lękali się 

oddawać Panu Bogu swoich sił, czasu i 

talentów. Bo nawet to, co wydaje się małe 

i nieznaczące – jak ten dar chłopca, ale 

ofiarowane szczerze i z radością, Pan Bóg 

potrafi pomnożyć i nakarmić tym ludzi 

spragnionych miłości. 

A pamiętacie, gdy Pan Jezus tak pięknie 

był z nami w czasie naszego spotkania w 

Domu Pielgrzyma, kiedy mieliśmy okazję podzielić się z innymi tym, co robimy w naszych SKC ? 

Dziękuję Wam za Waszą odwagę i radość dzielenia się sobą, a szczególnie muszę wspomnieć 

wolontariuszy z Kielczy, którzy w swojej prezentacji przygotowali dla nas specjalny taniec.   

      



A potem był czas i dla Mamy Maryi, którą 

odwiedziliśmy w małej kapliczce w pięknym lesie 

bukowym. Po majówce, nie bez przygód dotarliśmy 

do jednego z największych w Europie naturalnego 

amfiteatru. Wybudowano go w 1938 roku w 

miejscu starego kamieniołomu. Amfiteatr mógł 

pomieścić 30 tys. osób. Nas było troszkę mniej, 

to i każdy znalazł dla siebie miejsce. Na szczęście 

scena była wolna to mogliśmy na niej na koniec 

trochę „poszaleć”  

Dziękuję Wam za tą wspólną zabawę i za całą 

pielgrzymkę!!! Tyle w Was wszystkich radości i 

takiej dobrej jasności, tyle siły młodości, że aż serce 

się raduje. Baaaardzo się cieszę, że tacy piękni i 

dobrzy jesteście. Kochanemu Panu Bogu 

dziękuję za Was, za piękną pogodę i Jego 

nieustającą, troskliwą opiekę nad nami.  

Bardzo dziękuję naszym Kochanym Opiekunom i Asystentom za opiekę i zorganizowanie przyjazdu - 

bez ich zaangażowania nie byłoby naszej pielgrzymki. BÓG ZAPŁAĆ!!!   

Gospodarzom miejsca - Ojcom Franciszkanom, którzy zawsze nas serdecznie przyjmują, niech św. 

Anna uprosi im jak najwięcej łask i duuużo radości, a Księdzu Arnoldowi, Dyrektorowi Caritas, który o 

nas pamięta i zawsze znajdzie czas, żeby przyjechać na naszą pielgrzymkę, nasze wielkie BÓG 

ZAPŁAĆ!!!  

 

Kochane Aniołki, myślę, że do następnej pielgrzymki będziemy mieli niejedną okazję, żeby się 

razem spotkać. Bo ja czekam i cieszę się z każdego zaproszenia, które od Was dostaję Relacje z tych 

naszych spotkań wraz ze zdjęciami można obejrzeć na stronie internetowej naszego  

Caritas: www.caritas.diecezja.opole.pl.  

 

Przytulam Was mooocno do Bożego Serca i serdecznie uściskuję 

ks. Jarek Staniszewski diecezjalny opiekun Szkolnych Kół Caritas 

 

 

 

Na pielgrzymim szlaku... 

 

 

http://www.caritas.diecezja.opole.pl/


Wspomnienie pielgrzyma...  

                                                                                                          
Dnia 28 maja 2010 roku odbyła się III Pielgrzymka  Szkolnych Kół Caritas Diecezji Opolskiej na 

Górę św. Anny, na którą przybyli wolontariusze wraz z opiekunami Szkolnych Kół Caritas. 

Na Górze Św.Anny  przywitała nas bardzo piękna, 

słoneczna pogoda. Od razu radość zakwitła w 

naszych sercach. Przybyło naprawdę bardzo liczne 

grono wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas 

naszej diecezji.  Nasz pobyt  rozpoczął się od 

spotkania w Domu Pielgrzyma. Następnie z radością  

wzięliśmy udział w eucharystii w intencji dzieła 

Caritas. Czuliśmy się jedną wielką rodziną.  

Po Mszy Św. mieliśmy czas wolny dla siebie. Była 

możliwość pospacerowania, zrobienia zdjęć, 

kupienia pamiątek i zjedzenia lodów.  Nikt się nie 

nudził. Wspólnie z ks. Jarosławem śpiewaliśmy, 

rozmawialiśmy i żartowaliśmy. Była to doskonała 

okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy 

wolontariuszami z różnych kół. 

Później w pielgrzymce  poszliśmy Annogórskimi 

ścieżkami do kapliczki Matki Bożej. Mogliśmy  

trochę poobcować z przyrodą. Nie udało się niestety 

spotkać nieźdzwiedzia, przed którym ostrzegał nas 

ks. Jarosław, ale chyba niedźwiedź się nas 

przestraszył i nie chciał  się nam pokazać . 

Wracając lasem, wszyscy z górki zbiegliśmy do 

amfiteatru, a to nie lada wyczyn, zbiec z tak 

wysokiej góry. Na szczęście wszystkim 

wolontariuszom się to udało. Tak więc korzystając z 

dobrej pogody, usiedliśmy w amfiteatrze, bardzo 

zmęczeni ale szczęśliwi i odpoczywaliśmy. Bardzo 

nam się nie chciało wracać, słońce grzało, bawiliśmy 

się, rozmawialiśmy aż szkoda było kończyć to 

wspólne pielgrzymkowe spotkanie. 

Niestety wszystko co dobre, zawsze za szybko się 

kończy. Po południu wróciliśmy do domu. 

Myślę, że ta Pielgrzymka była dla nas bardzo 

owocna i bardzo udana i że  każdy z uczestników 

długo będzie o niej pamiętał.  

Z niecierpliwością czekamy na następną z nadzieją 

że będzie nas jeszcze więcej. 

 

 

Aleksandra Gąska  

SKC K-Koźle 

 

 

 

 



Wywiady  
 

 
Z którego Koła Caritas Pani jest? 
 
Ze Zdzieszowic 
 
Jak długo zajmuje się Pani pracą w 
wolontariacie? 
 
Rok 
 
Jak podoba się Pani na pielgrzymce? 
 
Bardzo. Jestem pierwszy raz i jestem 
pod wrażeniem tej atmosfery i chociaż 
przeszliśmy 6 kilometrów i wcześnie rano 
wstaliśmy to nie żałujemy. 
 
Dlczego chciała Pani przyjechać na 
pielgrzymkę? 
 
Dlatego, bo chciałam poznać inne Szkolne Koła Caritas, które też się angażują w pomoc. 
 
Jak ma Pani na imię? 
 
Paulina 
 
A ile ma Pani lat? 
 
27 :)) 

 
 

Z którego Koła Caritas jesteś? 
 

Z Kielczy. 
 

Jak długo jesteś wolontariuszem? 
 

Pół roku. 
 

Jak podoba Ci się pielgrzymka? 
 

Jest przyjemnie, dużo ludzi. 
 

Dlaczego przystąpiłeś do SKC? 
 

Bo chciałam pomagać ludziom. :) 
 

Twoje imię? 
 

Dominika. 
 

Wiek? 
 

13 lat. 
 
 
 

 
 



Z którego Koła Caritas jesteś? 
 
Z Długomiłowic. 
 
Jak długo jesteś wolontariuszem? 
 
4 lata. 
 
Jak podoba Ci się pielgrzymka? 
 
Jest ok. Zapamiętamy ją do końca 
życia. 
 
Dlaczego przystąpiłaś do SKC? 
 
Bo lubię pomagać innym. 
 
Twoje imię? 
 
Sonia. 
 
Wiek? 
 
16 lat. 
 

Z którego Koła Caritas jesteś? 
 

Ze Zdzieszowic. 
 

Jak długo jesteś wolontariuszem? 
 

2 lata. 
 

Jak podoba Ci się pielgrzymka? 
 

Tak, podoba mi się, ponieważ jest wesoło,  
dużo zabawy i mogę zwiedzić Górę Świętej Anny. 

 
Dlaczego przystąpiłeś do SKC? 

 
Przede wszytskim, by pomagać ludziom. 

 
Twoje imię? 

 
Mateusz. 

 
Wiek? 

 
12 lat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Z którego Koła Caritas jesteś? 
 
Z Kluczborka 
 
Jak długo jesteś wolontariuszem?   
 
3 lata. 
 
Jak podoba Ci się pielgrzymka?   
 
Świetnie jest. 
 
Dlaczego przystąpiłeś do SKC? 
 
Bo chcę pomagać ludziom. 
 
Twoje imię? 
 
Radek 
 
Wiek? 
 
16 lat. 

 
 
 

 Z którego Koła Caritas jesteś? 
 

Z Kluczborka 
 

Jak długo jesteś wolontariuszem? 
 

Rok. 
 

Jak podoba Ci się pielgrzymka? 
 

Bardzo fajnie jest. 
 

Dlaczego przystąpiłeś do SKC? 
 

By pomagać ludziom. 
 

Twoje imię? 
 

Agata. 
 

Wiek? 
 

16 lat. 
 
 
 

Opracowała  
Joanna Romik  

SKC K-Koźle 
 

 

 

 

 



W ujęciu obiektywu.     

Poprzednie Pielgrzymki Szkolnych Kół Caritas na Górę św. Anny  

 
Nasza Pierwsza Pielgrzymka… 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

To My! Wspólne zdjęcie 

wszystkich uczestników 

pielgrzymki Szkolnych Kół 

Caritas 

 

 

 

 

Msza Święta na placu przed Bazyliką 

- Ks. Jarosław głosi kazanie… 

 

 

 

…a pielgrzymi słuchają 



Nasze Drugie Pielgrzymkowe spotkanie 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Redakcja: wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy ZSM nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu pod 

opieką Anety Knapik-Król. Kontakt: e-mail: pomocnypatrol@gmail.com 

 

 

 

 

Wspólne śpiewanie w Domu Pielgrzyma 

 

 

Przygotowanie do Mszy Św. w Bazylice 

Annogórskiej  

 

 

Ks. Jarosław Staniszewski i ks. Edward 

Bogaczewicz  Dyrektor Rejonu Caritas 

Kędzierzyn – Koźle na spotkaniu z 

wolontariuszami 


