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SSoossnnoowwiieecc  



 
 

ŻYCZENIA  ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 
z Międzynarodowego Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio 

w San Giovanni Rotondo 

 

 



  1921 – Stulecie przesłuchań Ojca Pio – 2021 
 

 

W tym roku mija 100. rocznica przesłuchań Ojca Pio mających wykazać prawdę o zakonniku 

ze stygmatami, który wymykał się utartym schematom świętości, wprawiając grono 

kardynalskie w konsternację. Ojciec Pio został ostatecznie oczyszczony z wszystkich 

zarzutów. Ciągle jednak trudno sobie uzmysłowić, że jeden z najbardziej popularnych 

świętych przeżywał trudne do wyobrażenia chwile z powodu podejrzeń Świętego Oficjum. 
 

Niewiele jest bardziej poruszających książek o Ojcu Pio niż „Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione 

archiwa Watykanu” oraz „Ojciec Pio i Święte Oficjum”. Powstały one na podstawie wielogodzinnych 

przesłuchań przeprowadzonych w San Giovanni Rotondo w 1921 roku. Ojciec Pio przed papieskim 

wysłannikiem, biskupem Raffaellem Carlem Rossim, musiał odkryć swoje największe sekrety. 
 

W całych Włoszech, także w Watykanie, o Ojcu Pio było głośno już od dawna, szczególnie od czasu, 

kiedy w 1918 roku rozeszła się wieść o jego stygmatyzacji. Do San Giovanni Rotondo udawało się 

coraz więcej osób – jedni, by wyspowiadać się u Stygmatyka, inni, by uczestniczyć w odprawianej 

przez niego mszy, jeszcze inni, by go tylko zobaczyć. Tłum często zbierał się przy jego konfesjonale 

albo w zakrystii, gdy zakończył mszę świętą. Wiele miejscowych kobiet pragnęło ucałować jego 

dłonie naznaczone Chrystusowymi ranami, otrzymać błogosławieństwo, poprosić o modlitwę, 

zamienić kilka słów. 
 

Szybko rosnąca popularność Ojca Pio nie podobała się wielu osobom. On sam o nią nie dbał. Z 

trudem ukrywał sekrety swej osobistej więzi z Chrystusem i znaki, które wyrażały ją na zewnątrz. 

Chciał być ubogim bratem, który się modli, tymczasem niespodziewanie został postawiony w centrum 

ogromnego ludzkiego zainteresowania. Sytuację tę przyjmował ze wstydem, nawet z 

zażenowaniem… 
 

Fragment tekstu br. Macieja  Zinkiewicza  OFMCap 
zamieszczonego w „GŁOSIE OJCA PIO”  Nr 1/127/2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

BISKUP PODTRZYMUJE DECYZJĘ O CZĘŚCIOWEJ DYSPENSIE 

Data dodania: 2020.10.17 

W związku z pytaniami o ewentualne wprowadzenie dyspensy ogólnej od 

uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych na terenie diecezji 

sosnowieckiej, Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że bp Grzegorz 

Kaszak podtrzymał swoją czerwcową decyzję o anulowaniu dyspensy 

ogólnej. 

Jednocześnie dyspensa wciąż obowiązuje w konkretnych przypadkach: jest udzielona dla osób w 

podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, 

które czują obawę przed zarażeniem. 

 Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej 

 

 

 

 

CENTRO  GRUPPI  DI  PREGHIERA    centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it   

 5 paź 2020 08:28  

 

   Do   GRUP  MODLITWY  OJCA  PIO 
 

Drodzy, 
 

Przypominamy Wam o czterech ważnych datach, które również tego roku będą wyznaczać naszą wspólnotową 

drogę i zapraszamy Was, by je uroczyście świętować: 

  

       7. października 2020 - Święto Matki Bożej Różańcowej: rozpoczęcie roku wspólnotowego. 

    22. stycznia 2021 - rocznica obłóczyn zakonnych Ojca Pio: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

       5. maja 2021 -  rocznica powstania Domu Ulgi w Cierpieniu i Grup Modlitwy. 

   16. czerwca 2021 - rocznica kanonizacji Ojca Pio: Wspólna modlitwa w duchowej łączności 

wszystkich Grup z całego świata. 

Kontynuujmy naszą wspólną drogę życia w Duchu i w osobistym wzroście, przez życie sakramentalne, 

czytanie Słowa Bożego, lectio divina i święty różaniec. 

 

Życzymy błogosławionego przeżycia roku wspólnotowego. 

Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. 

 

mailto:centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it


 

 

Środa  -  6. stycznia 2021 roku 

ŚŚwwiięęttoo  OObbjjaawwiieenniiaa  PPaańńsskkiieeggoo  ––  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  
 

  

  

  

  

WW  ttyymm  rrookkuu  jjuużż  ppoo  rraazz  sszzóóssttyy    

DDzziieełłoo  PPoommooccyy  śśww..  OOjjccaa  PPiioo  zz  KKrraakkoowwaa    

pprroowwaaddzziiłłoo  aakkccjjęę    

„Kadzidło - Twój dar dla Ubogich” 
ddoo  uuddzziiaałłuu    ww  kkttóórreejj  zzaapprraasszzaałłoo  ppaarraaffiiee,,  sszzkkoołłyy    

oorraazz  wwssppóóllnnoottyy  zz  ccaałłeejj  PPoollsskkii..    

KKaażżddyy  mmóóggłł  ppoocczzuućć  ssiięę  jjaakk  KKaaccppeerr,,  MMeellcchhiioorr  ii  BBaallttaazzaarr    

oorraazz  zzłłoożżyyćć  ooffiiaarręę  JJeezzuussoowwii  uukkrryytteemmuu  ww  nnaajjuubboożżsszzyycchh..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zamówione przez GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO zestawy kadzidlane były dostępne  

w naszej Parafii  - podobnie, jak w latach ubiegłych - w sklepiku parafialnym. 

 

Zebrane do skarbonki dobrowolne ofiary w kwocie 776 zł  

przekazano na konto Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. 

DZIĘKUJEMY ! 

 

W  skład  zestawu  kadzidlanego 

wchodziło  pudełeczko  zawierające: 

kadzidło ziołowe, kredę, węgielek, 

instrukcję obsługi 

oraz 

kieszonkowy  kalendarz  na  rok 2021. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj18IuKn_DfAhWRtYsKHfqSB78QjRx6BAgBEAU&url=https://pl.depositphotos.com/38115835/stock-illustration-three-kings.html&psig=AOvVaw3xwYNzlGqQWKJ51X4u3b0x&ust=1547657136431473


 



do 

centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it                                                                       28 sty 2021 13:46  

 

Szczęść Boże, witam serdecznie! 
 

W nawiązaniu do maila z dn. 13 stycznia br. przesyłam w załączeniu : 
 

- aktualizację składu zarządu Grupy Modlitwy Ojca Pio – została wybrana nowa wice-animatorka;  wybory 

odbyły się 19 marca 2019 r.  
- relację z działalności Grupy za okres od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2020 r. – jest to kontynuacja 

poprzedniego sprawozdania;  
 

Ponadto informujemy, że w dniu 23 stycznia br. podczas comiesięcznej Mszy św. i nabożeństwa ku czci św. 

Ojca Pio, przyłączyliśmy się do wspólnego świętowania 117 rocznicy obłóczyn Ojca Pio i przeprowadziliśmy 

celebrację „DNIA WIERNOŚCI” korzystając z nadesłanego konspektu (w załączeniu kilka zdjęć). 
 

Dziękujemy również za przesłane piękne życzenia świąteczne i wszelkie inne materiały formacyjne. 
 

Pokój i Dobro! 

Pozdrawiam,  

Teresa Duszyc 
 

 

13 sty 2021 12:36 

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA   centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it 

 

 

Witam serdecznie Pani Tereso, 

bardzo dziękujemy za  piękne życzenia świateczne. 

Niech Pan Bóg przez tajemnicę Bożego Narodzenia daje się coraz lepiej poznawać i błogosławi na 

nowy rok. 

Życzymy Wszystkim członkom Grupy Modlitwy Ojca Pio. 

  

 

 

 

Korzystając z okazji zachęcam do przygotowania krótkiej relacji z corocznej działalności Grupy, jak 

również o przesłanie aktualizacji członków zarządu jeśli zaszły takie zmiany. 

W załaczniku umieściłam dwa formularze, które ułatwią prace. 

  

Pozdrawiam serdecznie. 

Agata 

 

 

 

 

 

Grupa Modlitwy Ojca Pio 

 

 

  

mailto:centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
mailto:centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it


         

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. stycznia 2021 roku, w 118. rocznicę przyjęcia habitu zakonnego przez Ojca Pio – 

Międzynarodowe Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo przesyłając 

opracowane materiały – zaprosiło Grupy Modlitwy św. Stygmatyka do uczestnictwa w  

„DNIU WIERNOŚCI”  

wraz z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, znaku Bożego życia otrzymanego w Chrystusie. 
 

Eucharystię celebrowali: ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy GRUPY MODLITWY,  

który po odśpiewaniu psalmu, odczytał przypisaną Ewangelię 

oraz w ramach katechezy kolejny fragment biografii św. Ojca Pio. 
 

W liturgii słowa udział brały członkinie GRUPY MODLITWY OJCA PIO: 
 

 czytanie mszalne       :    Izabella Rejzowicz, 

 modlitwa wiernych     :    Wiesława Białas. 

Posługę przy ołtarzu pełnili WOJOWNICY MARYI: Piotr Baran i Artur Niemiec. 
 

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Dariusz poprowadził: 
 

 „OBRZĘD  ZŁOŻENIA  OBIETNICY   WIERNOŚCI” poprzez odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych i zobowiązania wierności do  życia  w  duchu  św. Ojca  Pio; 
 

 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Ojca Pio w intencjach dziękczynno-błagalnych 

zanoszonych przez czcicieli Świętego Kapucyna.  

a następnie pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem. 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne nie przystąpiono  

do ucałowania relikwii św. Ojca Pio. 

Natomiast dla ich uczczenia odmówiono Litanię do św. Ojca Pio, 

którą prowadziła Teresa Duszyc - animatorka GRUPY MODLITWY. 
 

Sobota   23. stycznia  2021  -  godz. 18 

 

Comiesięczna  Msza św. zamówiona przez naszą 

GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO –  w intencji: 
 

„Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej Fatimskiej, 
wstawiennictwo św. o. Pio, 
zdrowie i potrzebne łaski 

dla członków Grupy Modlitwy św. o. Pio  
i ich rodzin, 

twórczy rozwój grup modlitwy oraz w intencjach 
zanoszonych za wstawiennictwem św. o. Pio  

i tych, 
które będą odczytywane podczas nabożeństwa”. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.depositphotos.com/vector-images/monstrancja.html&psig=AOvVaw0ZjboPApEIX1uomdMcvAgs&ust=1585831490953000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD0oOegx-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


  



 

  



  



 

  



 

<  ODNOWIENIE  PRZYRZECZEŃ  CHRZCIELNYCH  > 

Bracia i siostry, przez chrzest, podczas Zmartwychwstania Jezusa zostaliśmy z Nim pogrzebani w 

śmierci, aby odrodzić się do nowego życia. W różny sposób Pan doprowadził nas do poznania 

duchowości Ojca Pio i dostrzeżenia w nim wzoru do naśladowaniu Chrystusa ubogiego i 

posłusznego Ojcu. Idąc za Jego przykładem, odnawiamy obietnice naszego chrztu, zobowiązując się 

do rozpoznania głosu Jezusa, który wzywa nas po imieniu i zaprasza do naśladowania Go.  
 

Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Wierzymy. 

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi 

Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Wierzymy. 

Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, 

odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Wierzmy. 

Niech Bóg, Ojciec Jezusa, który uwolnił nas od grzechu i sprawił, że odrodziliśmy się z wody 

 i Ducha Świętego, za wstawiennictwem św. Pio z Pietrelciny, strzeże nas swoją łaską,  

w Chrystusie Jezusie, na życie wieczne. 

Amen. 

 

Razem wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, św. Ojca Pio z Pietrelciny  

i wszystkich świętych, abyśmy z ich pomocą wytrwali w naszych postanowieniach: 
 

Święta Maryjo, Matko Boża     módl się za nami 

Święci Michale, Gabrielu i Rafale    módlcie się za nami 

Święty Janie Chrzcicielu     módl się za nami 

Święty Józefie       módl się za nami 

Święci apostołowie i ewangeliści    módlcie się za nami 

Święty Benedykcie      módl się za nami 

Święty Dominiku       módl się za nami 

Święty Franciszku z Asyżu     módl się za nami 

Święta Klaro z Asyżu      módl się za nami 

Święta Katarzyno ze Sieny     módl się za nami 

Święty Pio z Pietrelciny      módl się za nami 

Święty Hieronimie Emiliani     módl się za nami 

Święty Janie Pawle II      módl się za nami 

Święta Tereso z Kalkuty      módl się za nami 

Święty Józefie Moscati      módl się za nami 

Święta Joanno Beretto Molla     módl się za nami 

Błogosławiona Klaro Luce Badano   módl się za nami 

Błogosławiona Mario Gargani     módl się za nami 

Błogosławiony Carlo Acutisie     módl się za nami 

Wszyscy Święci i Święte Boże     módlcie się za nami. 



 

 

  

 

 

 

 

Bracia i siostry, Kościół zaprasza nas do życia w duchu świętego 

Pio z Pietrelciny, charyzmatem modlitwy i pomocy cierpiącym, żyjąc 

naszą wiernością Ewangelii, aby być solą ziemi i światłem świata. 

Teraz publicznie odnawiamy to zobowiązanie wierności, które tak 

wiele razy, na płaszczyźnie osobistej, przedstawiliśmy Ojcu Pio, 

przyzywając jego opieki. 

 

Ojcze, 

który wybrałeś i powołałeś nas do bycia ludem Bożym, 

 "szkołami wiary i ogniskami miłości",  

zobowiązujemy się tutaj, przed naszą wspólnotą,  

by być sługami modlitwy i służby cierpiącym;  

aby wyrzec się grzechu z prawdziwym zaangażowaniem;  

aby wzrastać w cnotach, szczególnie w naszych rodzinach;  

by dzielić naszą wspólną drogę w tej Grupie Modlitwy, 

 podążając za duchowością św. Pio z Pietrelciny i nauką Kościoła.  

Obiecujemy wierność papieżowi, naszym duszpasterzom i zobowiązaniom,  

które podejmujemy w naszej wspólnej drodze z braćmi i siostrami z naszej Grupy.  

Podążając śladami św. Franciszka z Asyżu, decydujemy się, by żyć otwartością  

na potrzebujących, solidarnością z ubogimi i miłością do stworzenia.  

Dziewico Maryjo, Ty, która prowadziłaś drogę św. Ojca Pio z Pietrelciny,  

przyjmij nasze święte pragnienia, aby towarzyszyć nam w naszej drodze ku świętości.  

Amen.  

 

Relacja z DNIA WIERNOŚCI – opracowana przez Teresę Duszyc, animatorkę GMOP,  

została zamieszczona 29. stycznia na stronie diecezji sosnowieckiej pod tytułem: 

SOSNOWIEC. MODLITWA  CZCICIELI  ŚW. OJCA PIO. 

 

Re: relacja z celebracji liturgicznej.                                                                                           29 sty 2021 18:49                                                                                                

diecezja diecezja@diecezja.sosnowiec.pl 

Szczęść Boże! 

Dziękujemy za nadesłaną relację z wydarzenia w parafii. Zostało ona zamieszczona na stronie diecezjalnej. 
 

Prosimy, aby wszelkie następne relacje przysyłać na mail Biura Prasowego -
 biuroprasowe@diecezja.sosnowiec.pl . 
 

Z poważaniem, 

Ks. Przemysław Lech 

Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej 

 

 

ZOBOWIĄZANIE  WIERNOŚCI 

 

https://poczta.o2.pl/d/


 

 

 

 

 

 

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it       

2 lut 2021 18:37  
 

Szczęść Boże. 
Witam Pani Tereso, 
dziękuję za bardzo dokładnie przygotowane sprawozdanie z działalności Grupy Modlitwy Ojca 
Pio z Sosnowca. 
Przesłana aktualizacja składu zarządu Grupy została naniesiona w dokumentacji. 
 

Dziękuję za powiadomienie nas  o udziale członków Grupy Modlitwy w celebracji Dnia 
Wierności i upamietnieniu tego pięknego przeżycia na zdjęciach. 
 

Pozdrawiam serdecznie. 
 

Agata 
 

 

 

mailto:centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it


 



 

 

7 

luty 

2021 

 

 

 
 

 

 

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne kolejny coroczny parafialny kiermasz misyjny  

„WYSLIJ  PĄCZKA  DO  AFRYKI  2021”  

nie mógł się odbyć w dotychczasowej formie.  

Dlatego w tym roku  GRUPA MODLITWY OJCA PIO zaprosiła wiernych do uczestnictwa w tej 

szlachetnej akcji poprzez składanie datków w postaci jałmużny do skarbonek, z którymi członkowie 

Grupy i wolontariusze młodzieżowi kwestowali przy wyjściu z kościoła w dwie kolejne niedziele. 
 

Zebrane datki w kwocie 1610,- zł,  jak co roku, zostały przekazane na konto  

„FUNDACJI  KAPUCYNI  i  MISJE”  

z przeznaczeniem na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację  

oraz poprawę warunków zdrowotnych i sanitarnych 

w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie, gdzie posługują misjonarze bracia kapucyni. 

 

Wirtualne  pączki  pomogą  

w walce  z  głodem! 
 

 

W Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie pracuje  

jedenastu polskich misjonarzy kapucynów.  

Ich działalność często wykracza poza zadania związane  

z posługą kapłańską.  

Kapucyni dokarmiają osierocone, niedożywione dzieci,  

kopią studnie w wioskach,  

w których nie ma dostępu do bieżącej wody oraz budują szkoły.  

W ramach ubiegłorocznej akcji "Wyślij pączka do Afryki" udało się pozyskać  

ponad 325 tys. zł. 

 

"Wyślij pączka  

do Afryki 2021" 
Przyłącz się,  

a wspólnie zrobimy wiele dobrego! 
 

7. 

luty 

2021 

14. 

luty 

2021 

 

2021 

 

http://misje.kapucyni.pl/


 

 

 

RE: Wyślij pączka do Afryki 2021 

 

17 lut 2021 14:17              Wyślij pączka do Afryki  paczek@misje.kapucyni.pl 
 

Pani Tereso 
Bardzo dziękujemy za zgłoszenie. 
W tym roku działamy trochę inaczej, ale mam nadzieję, że i tak uda nam się osiągnąć cel. 

 

Informację o Was, o Grupie Modlitwy która się przyłączyła – umieściliśmy już na naszej stronie w zakładce –
 https://paczek.kapucyni.pl/gdzie-paczkujemy  i  prześlemy Wam po akcji honorowy dyplom! 

 

Pozdrawiam 
Diana Bonowicz 
Tel. 795 415 784 
 

   www.fundacja.kapucyni.pl 
-----Original Message----- 
From: Zgłoszenie do akcji [mailto:paczek@misje.kapucyni.pl] 
Sent: Wednesday, February 17, 2021 12:59 PM 
To: paczek@misje.kapucyni.pl 
Subject: Wyślij pączka do Afryki 2021 

 

You received a message from duszyc@o2.pl 
 

Grupa Modlitwy Ojca Pio przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu - Teresa Duszyc. 
 

 

 

 
 

 

Podziękowanie od misjonarzy kapucynów                                                                   22 lut 2021 17:01 

Wyślij pączka do Afryki  paczek@misje.kapucyni.pl 

 
Szczęść Boże! 
Szanowna Pani 
  
Dzisiaj otrzymaliśmy od Pani darowiznę złożoną w ramach akcji "Wyślij pączka do Afryki 2021" w 
imieniu Grupy Modlitwy Ojca Pio przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu-Zagórzu. 
 

Misjonarze zamienią złożoną przez Was ofiarę w wysokości 1610 PLN na posiłki dla osieroconych 
dzieci, lekarstwa dla chorych, czystą i zdrową wodę i wiele innych dobrych rzeczy. 
Wasza pomoc przez ręce misjonarzy kapucynów trafi do najbardziej potrzebujących. 
Dzięki Waszej wpłacie dzieci zjedzą ciepły posiłek, pójdą do szkoły i poczują, że ktoś o nich dba.  
 

Bardzo dziękujemy. 
Dzięki Waszej wpłacie otoczymy opieką ludzi starszych, samotnych i niezaradnych. Bardzo 
dziękujemy. 
Dzięki Waszej wpłacie nasi misjonarze spełnią wiele uczynków miłosierdzia. 
To będą Wasze uczynki miłosierdzia! 

Prosimy zachęcić bliskich i przyjaciół do przyłączenia się do misyjnego dzieła Kościoła a wspólnie 
zrobimy wiele dobrego! 

 Misjonarze kapucyni otaczają Panią swoją modlitwą. 

br. Jerzy Steliga OFMCap 

https://paczek.kapucyni.pl/gdzie-paczkujemy
https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/


Wtorek   16. lutego  2021  -  godz. 19 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część formacyjną spotkania, prowadzoną przez ks. Dariusza, rozpoczęliśmy modlitwą do 

Ducha Świętego, a następnie modlitwą brewiarzową: „Nieszpory. Wtorek. Tydzień II”.  
 

Po odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio i po modlitwie franciszkańskiej ks. Dariusz  

poprowadził  modlitwę  Słowem  Bożym – rozważano: Mt 2, 1-12 [Dziecięctwo Jezusa. Mędrcy ze 

wschodu.] oraz  katechezę formacyjną „Zdrowie Ojca Pio” opracowanej przez br. Romana Ruska 

OFMCap, asystenta krajowego GMOP, zamieszczonej w Nr 1(127)2021 „GŁOSU OJCA PIO”.  
 

Następnie po odśpiewaniu kolejnej pieśni „Głoś imię Pana …”  był też wspólny czas dzielenia z 

wykorzystaniem medytacji biblijnej opracowanej przez ks. Dariusza Karonia na podstawie książki ks. 

Edwarda Stańka „Tajemnice Ewangelii”. 
 

W  części organizacyjnej spotkania: 
 

 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, m.in.:  
 

 podziękował za zorganizowanie w parafii akcji „„WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI 2021”; 
 

 zaprosił Grupę Modlitwy do pomocy w kolejnej przedświątecznej CARITASOWEJ akcji 

zbiórki żywności dla potrzebujących mieszkańców naszej diecezji;  
 

 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy m. in.: 
 

 podziękowała członkom Grupy Modlitwy, którzy wraz z wolontariuszami młodzieżowymi 

kwestowali przy wyjściu z kościoła - w dwie kolejne niedziele 7. I 14. lutego - w ramach 

corocznej akcji misjonarzy kapucynów z prowincji krakowskiej „WYŚLIJ PĄCZKA DO 

AFRYKI 2021” (powyżej w załączeniu otrzymane od misjonarzy kapucynów mailem w dn. 

22. lutego podziękowanie za przekazaną darowiznę); 
 

 poinformowała o otrzymanym od ks. Zygmunta Klima, koordynatora Grup Modlitwy Ojca Pio 

w Archidiecezji Katowickiej, zaproszeniu na mini spotkanie przedstawicieli 29-ciu GMOP do 

kościoła św. Klemensa w Lędzinach we wtorek 2. marca 2021 roku.  
 

Dalszą część spotkania zajęła okolicznościowa ZAPUSTOWA AGAPA (przed środą popielcową) 

z delektowaniem różnorakich sałatek śledziowych. 
 

W trakcie spotkania nawiedzili nas przedstawiciele „WOJOWNIKÓW MARYI” z zaproszeniem do 

włączenia się w organizowaną przez nich akcję modlitewną NIEUSTAJĄCEGO RÓŻAŃCA. 

 

 
 

Na zakończenie spotkania:  

odmówiono dziesiątkę różańca Tajemnicy Bolesnej  - „Niesienie krzyża”,  

a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski,    

po czym ks. Dariusz udzielił obecnym Bożego błogosławieństwa.  

Zebrano datki do „kapelusza”. 
 

62.  LUTOWE - ZAPUSTOWE 

spotkanie formacyjno-organizacyjne 

GRUPY  MODLITWY  OJCA  PIO 
w naszej Parafii, w którym uczestniczyli: 

ks. Dariusz Karoń – wikariusz Parafii, 

asystent duchowy Grupy Modlitwy, 

oraz zainteresowane osoby – czciciele św. Ojca 

Pio. 

 

   



Wtorek   23. lutego  2021  -  godz. 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comiesięczna  Msza św. zamówiona przez naszą 

GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO –  w intencji: 
 

„Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej,  

wstawiennictwo św. o. Pio, zdrowie i potrzebne łaski  

dla członków Grupy Modlitwy św. o. Pio 

i ich rodzin, twórczy rozwój grup modlitwy,  

 a także w intencjach zanoszonych za wstawiennictwem św. o. Pio 

 i tych które będą odczytywane podczas nabożeństwa”. 

 

Eucharystii przewodniczył ks. kan. Stanisław Łyp, proboszcz parafii.  

W koncelebrze uczestniczył ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy,  

który w ramach  katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio. 

 

W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO: 

 czytanie mszalne   :  Izabella Rejzowicz,       

 modlitwa wiernych :  Iwona Deptuła. 
 

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy GRUPY MODLITWY OJCA PIO, 

poprowadził nabożeństwo za wstawiennictwem św. Ojca Pio 

 w intencjach dziękczynno-błagalnych zanoszonych przez czcicieli Świętego Kapucyna. 

 

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem uczczono wystawione relikwie  

słowami „Litanii do św. Ojca Pio”.  

 

Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne nie przystąpiono do ucałowania relikwii św. Ojca Pio. 

 

 

 



  



 
  



 



Twój 1% ma znaczenie! Dzięki niemu rocznie pomagamy ponad 2 200 osób 

doświadczającym bezdomności, dlatego prosimy… 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU  za rok 2020 

na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 
 

W rubryce dotyczącej 1% wpisz: KRS: 0000 21 72 72 

a jako cel szczegółowy możesz wpisać: DZIEŁO. 
 

Jak się rozliczyć? 
 

Rozlicz się online 
Twój e-PIT jest gotowy na stronie www.podatki.gov.pl, dzięki której szybko i łatwo rozliczysz 

się online. Pamiętaj, by w rubryce dotyczącej 1% wpisać nasz KRS: 0000 21 72 72. 
 

Pobierz bezpłatny program 
Możesz skorzystać z bezpłatnego programu PITY 2020. Pamiętaj, by w odpowiedniej rubryce 

wpisać KRS 0000 21 72 72 lub wybrać Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z rozwiniętej listy 

organizacji. 
 

Jesteś emerytem lub rencistą? 
Wypełnij prosty PIT-OP, podaj numer KRS 0000 21 72 72 i złóż go w urzędzie skarbowym. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: PIT-OP. 
 

 

 

www.dzielopomocy.pl 
 

 

  
OPRACOWANIE:   Zbigniew  Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio 

 

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
http://www.podatki.gov.pl/
https://pity.pl/34
https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/
http://www.dzielopomocy.pl/

