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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Sosnowiec

Najlepsze życzenia świąteczne
od Ojca Franco Moscone,
dyrektora generalnego
Grup Modlitewnych Ojca Pio.

Best wishes
from
Padre
Franco Moscone,
general director
of the
Padre Pio
Prayer Groups.

Abyśmy my wszyscy, bracia i siostry z Grup Modlitwy,
umieli nieść nadzieję
każdemu człowiekowi i całemu stworzeniu.
Powtarzajmy w naszych sercach
i dawajmy świadectwo słowom Ewangelii:
“Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu!
Zmartwychwstał!”.

Wszystkiego najlepszego z okazji
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera

Drodzy Czciciele Świętego Ojca Pio!
Życie człowieka jest paschą w Chrystusie.
WIELKANOC 2021
Niech Zmartwychwstały Pan
ŻYCZENIA
udziela w obfitości wielkanocnych darów
od ks. Zygmunta Klima
przebaczenia, miłości i pokoju,
koordynatora GMOP
a św. Ojciec Pio
w Archidiecezji Katowickiej
daje ulgę w cierpieniu.
ks. Zygmunt Klim
koordynator grup modlitwy św. ojca Pio w archidiecezji katowickiej.
P.S.
Do rychłego zobaczenia na szlakach ojcopijowskich!
www.klemens.wiara.org.pl

Błaganie Ojca Pio w czasie koronowirusa
O chwalebny Ojcze Pio,
kiedy zakładałeś Grupy
Modlitewne, "umieściłeś nas
obok Casa Sollievo,
na czele tej małej
„Cytadeli Miłosierdzia",
i zapewniłeś nas, że naszym
powołaniem mają być
"szkółki wiary i ośrodki
miłości, w których obecny
jest sam Chrystus".
W tym czasie pandemii nie
da się zjednoczyć fizycznie
grupy modlitewne,
ale każdy z nas wie,
że jesteśmy osobą
modlitwy w komunii
z wieloma innymi – wielu z
nich znamy, imiona i twarze.
W tym tragicznym czasie, o chwalebny Ojcze Pio, poczujmy, że jesteśmy naprawdę zjednoczeni, jako jedna wielka
Grupa, która obejmuje cały świat i jest głosem wszystkich Cytadeli Miłosierdzia, które walczą, cierpią i płacą swoim
profesjonalizmem, aby przezwyciężyć to zło koronawirusa.
O chwalebny Ojcze Pio, bądź pośrednikiem naszej modlitwy do Chrystusa Ukrzyżowanego, od którego zostałeś
Cyreną dla ludzkości.
Poprzez Mediację pragniemy wstawić się:











dla osób dotkniętych wirusem i dla tych, którzy opuścili ten świat przez tę plagę;
dla rodzin zmarłych i chorych, oznaczonych przez intymne więzi "nieuzbrojonych ofiar" wroga, który przyszedł jako
złodziej, aby zmodyfikować rzeczy i relacje;
dla osób w przymusowej izolacji w kwarantannie, prawie doświadczenie "aresztu domowego" nie za jakiekolwiek
przestępstwo, które popełniły, ale których dotkneło niezrozumiałe zdarzenie, być może zainfekowane podczas
wykonywania swoich obowiązków zawodowych;
dla lekarzy rodzinnych i ratowników: "w wykopie" z niewielkim bezpieczeństwem i bez środków do walki z
niewidzialnym wrogiem;
dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia i wszystkich pracowników oddziałów szpitalnych: "pola
bojowe" bez godzin, zmian i sił, które wydają się maleć;
dla osób odpowiedzialnych za życie obywatelskie, władców i administratorów: przywódców w czasach
nieszczęścia, zobowiązanych do podejmowania decyzji, które wydają się gorzkie i niepopularne;
dla gospodarki światowej, dla pracowników, entrepeneurs wszystkich kategorii, którzy widzą, że ich działalność
zawodowa została osłabiona i obawiają się oporu w konieczności odbudowania swoich przedsiębiorstw pod koniec
tej "wojny", tak aby kreatywność i dobro zostały wzmocnione w nich;
dla zapomnianych: osób starszych i osób mieszkających samotnie, żebraków i bezdomnych, wszystkich kategorii,
które pozostały "wykluczone" przez środowiska społeczne, które już cierpiały i są słabe;
dla tych, którzy nie są już wymienieni w wiadomościach dziennikarskich lub telewizyjnych: migranci, uchodźcy,
którzy ryzykują życie przekraczając "nasze morze" na łodziach. Wszyscy ci nadal istnieją, jak poprzednio i
kontynuują swoją kalwarię;
dla każdego z nas, którzy żyją w tym czasie ze zranionym sercem, ale którzy wiedzą w takiej sytuacji, że musimy
być jeszcze bardziej szkółką wiary i centrum miłości.
Pomóż nam o chwalebny Ojcze Pio, wstawiać się za tymi wszystkimi ludźmi: oni są ciałem Chrystusa, są
Eucharystią, której nie możemy przyjąć w dzisiejszych czasach: są żywą Eucharystią, złożoną ze słabych i
cierpiących ludzi...... oblicze Syna Bożego jaśnieje na ich twarzach. "Słodki Jezus Ukrzyżowany i zmartwychwstały".
Amen!
† Franco MOSCONE crs
arcybiskup Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.
Dyrektor Generalny Grup Modlitewnych Ojca Pio.

Tłumaczenie tekstu z języka włoskiego za:
Gruppi di Preghiera Padre Pio - Supplication to Padre Pio in time of the coronavirus (operapadrepio.it)

Wtorek

20. kwietnia 2021 - godz. 19

18. ÷ 24. kwietnia 2021 > XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35).

64. kwietniowe
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.

Kwietniowym dniem naszego spotkania był wtorek
Tygodnia Biblijnego i z tej okazji obecni mieli możliwość
wylosowania - do modlitwy indywidualnej,
wybranych rozdziałów i wierszy Pisma Świętego:
Ewangelii według św. Marka - z Nowego Testamentu
oraz Księgi Mądrości - ze Starego Testamentu.

Część formacyjną spotkania, prowadzoną przez ks. Dariusza, rozpoczęliśmy modlitwą do
Ducha Świętego, a następnie modlitwą brewiarzową: „Nieszpory. Wtorek. III Tydzień Wielkanocy”.
Po odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio „Ojcze Ciebie przyzywamy” i po modlitwie
franciszkańskiej ks. Dariusz poprowadził modlitwę Słowem Bożym – rozważano: Mt 2, 16-18
[Dziecięctwo Jezusa. Rzeź niemowląt.] oraz katechezę formacyjną „Cierpienie Ojca Pio po otrzymaniu
darów mistycznych i pod koniec życia” opracowanej przez Giancarlo Settiego z San Giovanni
Rotondo, zamieszczonej w Nr 2(128)2021 „GŁOSU OJCA PIO”.
Następnie po odśpiewaniu pieśni „Nie zna śmierci Pan żywota” 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.:
 powitał w naszym gronie Antoninę i Floriana Joniaków;
 podziękował Grupie Modlitwy za czynne włączenie się w przedświąteczną zbiórkę
żywności w AUCHAN Sosnowiec w ramach akcji Diecezjalnego CARITAS;
 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, m. in. odczytała otrzymane życzenia świąteczne
wielkanocne od: J.E. Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka, Dzieła Pomocy św. Ojca
Pio w Krakowie i Grupy Modlitwy Ojca Pio z parafii św. Brata Alberta w Sosnowcu oraz
przekazała otrzymane drogą telefoniczną - od Grupy Modlitwy Ojca Pio z parafii NMP
Nieustającej Pomocy w Kluczach.
Na zakończenie spotkania odmówiono dziesiątkę różańca Tajemnicy Chwalebnej - „Zmartwychwstanie
Pana Jezusa”, a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski, po czym ks. Dariusz udzielił obecnym
Bożego błogosławieństwa. Zebrano datki do „kapelusza”.

Piątek

23. kwietnia 2021 - godz. 18

Uroczystość św. Wojciecha,
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

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. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy.
W koncelebrze uczestniczył ks. Krzysztof Nowak, który wygłosił okolicznościową homilię.
W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne 1
:
Anna Grabowska,
 czytanie mszalne 2
:
Zuzanna Ludwikowska,
 modlitwa wiernych
:
Halina Kontowicz.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu
i ks. Dariusz, 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”, którą prowadziła animatorka Teresa Duszyc.

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

Wtorek

18. maja 2021 - godz. 18

Msza św.
zamówiona przez
GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO
w intencji:

„Z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej – Matki Kapłanów,
zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Dariusza Karonia
z racji URODZIN”.
Wtorek

18. maja 2021 - godz. 1930

65. majowe
spotkanie formacyjno-organizacyjne
GRUPY MODLITWY OJCA PIO
w naszej Parafii, w którym uczestniczyli:
czciciele św. Ojca Pio,
przedstawiciele:
WOJOWNIKÓW MARYI z Rodzinami
i z o. Romanem JANUSZEM OFMConv.
oraz Grupy Modlitewnej „W DRODZE”.

AGAPA
URODZINOWA
ks. Dariusza
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Zakończenie AGAPY - błogosławieństwo o. Romana JANUSZA OFMConv.

Powiadomienie
20 maj 2021 13:00
CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
do
CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA

Do kierowników duchowych
i do braci i sióstr
Grup Modlitwy Ojca Pio.
Drodzy Przyjaciele,
z wielkim smutkiem zawiadamiam Was o śmierci Pani MARII JOANNY, mamy naszego Dyrektora
Generalnego Ojca Franco Moscone.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 21 maja o godz. 16.00 w Serralunga d'Alba (CN).
Jesteśmy blisko Ojca Franco i jego rodziny, składając wyrazy współczucia i modląc się za jego mamę, aby Pan
nagrodził ją za dobro, które uczyniła, a w szczególności za to, że wspaniałomyślnie ofiarowała Mu syna na
służbę Kościołowi.
O. Luciano Lotti, Sekretarz Generalny Grup Modlitwy Ojca Pio

W niedzielę 23. maja o godz. 1630 , na comiesięcznej Mszy św. zamawianej przez
GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO,
modliliśmy sie m.in. za zmarłą Marię Joannę - mamę
Dyrektora Generalnego GMOP o. Franco Moscone.

Niedziela

>

23. maja 2021 - godz. 1630

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

<

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”.
Eucharystię celebrował ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy.
W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne 1 :
Iwona Deptuła,
 czytanie mszalne 2 :
Izabella Rejzowicz,
 modlitwa wiernych :
Alicja Kucharczuk.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu
i ks. Dariusz 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”, którą prowadziła animatorka Teresa Duszyc.

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

Na zakończenie ks. Dariusz pobłogosławił zebranych relikwiami św. Ojca Pio.

Czwartek

3. czerwca 2021 - BOŻE CIAŁO

Po raz drugi
na zaproszenie ks. proboszcza GRUPA MODLITWY OJCA PIO,
tym razem wraz z WOJOWNIKAMI MARYI, przygotowały na placu kościelnym
czwarty OŁTARZ
do tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii
- po Mszy św. o godz. 930 -

Ołtarz IV przygotowany na placu kościelnym.

Wtorek

8. czerwca 2021 - godz. 18

> Wspomnienie św. Jadwigi, królowej <

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA
Msza św.
zamówiona przez
GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO
w intencji:

„Z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej – Matki Kapłanów,
dla ks. Dariusza Karonia
z racji 18. rocznicy sakramentu święceń kapłańskich”.
Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Nowak w asyście ks. Dariusza Karonia.
W liturgii słowa udział brali członkowie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne

:

Zbigniew Duszyc,

 modlitwa wiernych

:

Halina Kontowicz.

Środa

16. czerwca 2021 - godz. 730

19. rocznica Kanonizacji
św. Ojca Pio
przez papieża Jana Pawła II

Na Mszy św. o godz. 7.30 oraz podczas wstawienniczej modlitwy różańcowej po Mszy św.
- na zaproszenie Grupy Modlitwy Ojca Pio przy Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni
Rotondo - modliliśmy się w intencjach wyznaczonych w jedności
z wszystkimi Grupami Modlitwy Ojca Pio na świecie.
Był to tegoroczny Dzień Zjednoczonej Modlitwy organizowany z okazji
kolejnej rocznicy kanonizacji św. Ojca Pio.
Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Nowak, wikariusz parafii.
W koncelebrze uczestniczył ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy,
który wygłosił okolicznościową homilię.
W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne
:
Bożena Firlus,
 modlitwa wiernych
:
Teresa Duszyc.
Po mszy św. - przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem - pod
przewodnictwem opiekuna duchowego Grupy Modlitwy Ojca Pio, ks. Dariusza Karonia,
prowadzona była wstawiennicza modlitwa różańcowa za przyczyną Matki Bożej Łaskawej
i orędownictwem św. Ojca Pio. Rozważano część chwalebną różańca świętego.
Na zakończenie odmówiono Akt Zawierzenia Świętemu Ojcu Pio.
DZIEŃ JEDNOŚCI W MODLITWIE
zakończyło błogosławieństwo zebranych najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Ojca Pio.
W tym roku z całego świata udział w modlitwie potwierdziły 374 grupy, w tym 44 grupy z Polski,
a wśród nich nasza GRUPA MODLITWY OJCA PIO.
Relacja Teresy Duszyc, animatorki GMOP, ukazała się 17. czerwca na stronie internetowej diecezji sosnowieckiej.

Podziękowanie z San Giovanni Rotondo

Fragment listy
GRUP MODLITWY OJCA PIO
uczestniczących
w DNIU MODLITWY W JEDNOŚCI

Wtorek

22. czerwca 2021 - godz. 1930

66. czerwcowe - przedwakacyjne
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spotkanie formacyjne
GRUPY MODLITWY OJCA PIO
w naszej Parafii, w którym uczestniczyli:
ks. Dariusz Karoń,
asystent duchowy Grupy Modlitwy,
ks. kan. Stanisław Łyp
proboszcz Parafii
ks. Krzysztof Nowak
wikariusz Parafii
oraz
Karol i Piotr
WOJOWNICY MARYI.
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Serdeczne dzięki
Bożenie i Krzysztofowi
Firlusom
za
wytrwałą
„obsługę” grilla.

ks. Dariusz : MODLITWA oraz BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZYGOTOWANYCH POKARMÓW

APEL JASNOGÓRSKI

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
ks. proboszcza Stanisława

Środa

23. czerwca 2021 - godz. 730

> Wigilia narodzin św. JANA CHRZCICIELA - uroczystość<
 DZIEŃ OJCA 
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. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy.
W koncelebrze uczestniczyli: ks. kan. Stanisław Łyp oraz ks. Krzysztof Nowak,
który w ramach katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio.
W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne

:

Bożena Firlus,

 modlitwa wiernych

:

Teresa Duszyc.

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu
i ks. Dariusz, asystent duchowy GRUPY MODLITWY OJCA PIO,
poprowadził nabożeństwa:
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz 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”, którą prowadziła animatorka Teresa Duszyc.

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

Jednorazowa zmiana godziny comiesięcznej Mszy św., z wieczornej na poranną,
została spowodowana uroczystością bierzmowania w naszej parafii o godz. 18.

Ojciec Pio, powszechnie znany i podziwiany kapucyński kapłan, w odróżnieniu od wielu innych
świętych nie napisał w swoim życiu żadnego teologicznego traktatu czy pobożnościowych
rozważań. Nie prowadził również dziennika. Jedynymi pismami, jakie pozost ały po Świętym
z Pietrelciny, jest niezwykle obfita korespondencja, w której dzieli się on z adresatami swoją
znajomością rzeczywistości duchowej. Znaczna część korespondencji została opublikowana w
języku włoskim już w latach siedemdziesiątych XX wieku w czterech obszernych tomach.
Do rąk polskiego czytelnika trafia ona po raz pierwszy w postaci drugiego tomu owej edycji listów
(pozostałe trzy tomy są opracowywane), obejmującego korespondencję Ojca Pio z Raffaeliną
Cerase, jego szczególną córką duchową. Wymiana listów zainicjowana przez Raffaelinę za namową
ojca Agostina – spowiednika i kierownika duchowego Ojca Pio – prowadzona jest w latach 1914
/1915, aż do śmierci „Umiłowanej” na skutek choroby nowotworowej. W tym trudnym dla niej
czasie święty kapucyn nieustannie jej towarzyszy, umacnia ją i wskazuje drogę ku niebu.
W epistolarnej rozmowie wielokrotnie dochodzą do głosu szlachetne uczucia i chrześcijańska
miłość. Korespondencja zawiera ponadto wiele porad oraz wskazówek dotyczących zarówno życia
codziennego, jak i wyjątkowych doświadczeń duchowych oraz mistycznych.

Wspomóż dzieło!
Wspomóż tłumaczenie kolejnych tomów Listów Ojca Pio (I i III) poprzez wpłatę
dowolnej darowizny, korzystając z płatności online lub wykonaj przelew
na numer konta podany poniżej.

Dziękujemy za wsparcie!
Numer konta do przelewów:
42 1600 1013 1847 0283 1000 0017
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska
Opis: Darowizna na tłumaczenie Listów Ojca Pio.
NOWOŚĆ
PROMOCJA
-35%

.

PAKIET Listy Ojca Pio
(Tom II i Tom IV)
Dwa tomy Listów Ojca Pio
w bardzo atrakcyjnej cenie.
Zamówienia:
https://e-serafin.pl/

www.listyojcapio.com

OPRACOWANIE: Zbigniew Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio

