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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Sosnowiec

„Nie martw się i nie trap długim poszukiwaniem Boga:
On przecież jest w twoim wnętrzu”.
św. Ojciec Pio

Oficjalna strona
GRUP MODLITWY OJCA PIO w Polsce
www.ojciecpio.pl
„BĄDŹ DOMEM ULGI W CIERPIENIU …” ZE ŚW. OJCEM PIO
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DRODZY CZCICIELE ŚWIĘTEGO OJCA PIO !!!
Ta strona Grup Modlitwy jest po to, abyśmy mieli platformę, która nas będzie jednoczyć
w modlitwie, katechezie i przekazie informacji. Jest po to, abyśmy powierzali intencje
modlitewne, w których będzie sprawowana Eucharystia. Jest po to, abyśmy sobie przypominali,
kim jesteśmy w świecie i dlaczego zostaliśmy powołani przez Kościół do istnienia.
Naszą misją jest być „Szkółkami wiary i Ogniskami miłości miłosiernej”. Tego chce nasz wielki
święty patron, a my jako wierne jego dzieci pragniemy odpowiadać na to wezwanie. Chcemy
modlić się za tych, którzy szczególnie tego potrzebują oraz wypraszać Boże Miłosierdzie dla
świata, chcemy pomagać tym najbiedniejszym z którymi Chrystus szczególnie się utożsamia.
Zapraszam was serdecznie do odwiedzania tej strony.
Br. Roman Rusek OFMCap – Krajowy duszpasterz Grup Modlitwy świętego Ojca Pio.

> Zmiany w DZIELE POMOCY św. OJCA PIO <

Początek lipca wniósł w naszą rzeczywistość wiele zmian. Decyzją Ministra Prowincjalnego Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów z dniem 1 lipca swoją kilkuletnią posługę w Dziele kończą bracia:




br. Grzegorz Marszałkowski OFMCap, który zakończył sprawowanie funkcji dyrektora Dzieła
Pomocy św. Ojca Pio i będzie pełnił posługę kapłańską przy klasztorze braci kapucynów
w Gdańsku
oraz br. Piotr Blum OFMCap, który posługiwał m.in. w łaźni i kuchni dla ubogich, a teraz
będzie pełnił posługę w klasztorze braci kapucynów przy ul. Loretańskiej w Krakowie.

Bracie Grzegorzu i bracie Piotrze, z serca dziękujemy Wam za ostatnie lata Waszej obecności
w Dziele! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, uśmiech, dobro, którego od Was doświadczaliśmy
oraz serca, którym obdarzyliście osoby doświadczające bezdomności. Wierzymy, że w nowych
miejscach, do których zostaliście posłani, również będzie szerzyło się dobro, wynikające z Waszej
pracy na rzecz drugiego człowieka. Życzymy Wam wielu łask Bożych i zapewniamy o naszej
pamięci.
Od 1 lipca witamy w Dziele braci:
 br. Jacka Waligórę OFMCap, który będzie pełnił funkcję dyrektora Dzieła
 oraz br. Piotra Kuczaja OFMCap.
Ponadto do Rady Dzieła Pomocy św. Ojca Pio dołączył br. Artur Aliszewski OFMCap.
Braciom Jackowi, Piotrowi oraz Arturowi życzymy wielu sił oraz wytrwałości w towarzyszeniu osobom
bezdomnym w ich doświadczeniach życiowych. Polecamy ich Waszej życzliwości i modlitwie.
Za : www.dzielopomocy.pl

Piątek
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> Święto św. Brygidy Szwedzkiej <
- zakonnica katolicka, pisarka, teolog, założycielka zakonu brygidek,
tercjarka franciszkańska, święta Kościoła katolickiego i patronka Europy.

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 proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp,
który w ramach katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio.
W liturgii słowa udział brali członkowie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne
:
Zbigniew Duszyc,
 śpiewanie psalmu
:
Alicja Kucharczuk,
 modlitwa wiernych
:
Iwona Deptuła.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu
i ks. Krzysztof Nowak – wikariusz parafii,
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.

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

Śpiewanie psalmu
Alicja Kucharczuk

Katecheza
ks. kan. Stanisław Łyp

Modlitwa wiernych
Iwona Deptuła

Dziękczynienie
św. Ojca Pio
po Komunii Świętej
ks. kan. Stanisław Łyp

Nabożeństwo
za wstawiennictwem
św. Ojca Pio
ks. Krzysztof Nowak

Sobota
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- Wspomnienie św. Kingi -

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

„O Boże błogosławieństwo, potrzebne dary Ducha Świętego
i opiekę Najświętszej Maryi Matki Kapłanów
dla ks. Krzysztofa Nowaka
z racji IMIENIN”.
Eucharystię celebrował ks. kan. Stanisław Łyp – proboszcz parafii.
W liturgii słowa udział brały członkinie GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne : Wiesława Białas,
 modlitwa wiernych : Teresa Duszyc.
Po Mszy św. był czas składania życzeń i podziękowań,
po czym nastąpiło wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Solenizant ks. Krzysztof poprowadził
sobotnie Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

Życzenia złożone po Mszy św. Solenizantowi ks. Krzysztofowi
przez animatorkę Teresę Duszyc w imieniu wspólnot parafialnych:
Drogi Księże trochę nietypowo, bo w wigilię Dnia Imienin zapragnęliśmy złożyć ci życzenia.
Jest to wprawdzie dzień, w którym wspominamy św. Kingę,
ale dzięki temu przyszedł nam pomysł czego powinniśmy Ci życzyć.
Oprócz oczywiście zdrowia chcemy Ci życzyć świętości,
może na wzór św. Kingi, która o swą świętość mocno zabiegała i wytrwale do niej dążyła,
może biorąc za wzór św. Ojca Pio lub św. Krzysztofa.
Chcemy ci życzyć świętości bo, zwłaszcza w obecnych czasach,
potrzeba nam świętych kapłanów.
Niech zatem Bóg wspiera Cię swą miłością oraz mocą,
abyś w swej prostocie, pokorze i miłości bliźniego,
mimo ludzkiej niedoskonałości - stał się świętym kapłanem.
Życzymy, byś na tej drodze ku świętości
doświadczył również szczególnej opieki Maryi, Matki Kapłanów,
byś nie zniechęcał się przeciwnościami
i był otoczony serdecznymi przyjaciółmi,
którzy nigdy nie zawiodą i zawsze będą wspierać modlitwą.
A święty Krzysztof niech Cię bezpiecznie prowadzi do celu. Amen.

Podziękowanie Solenizanta.

Nabożeństwo po Mszy św.

DROGI
KSIĘŻE KRZYSZTOFIE!
Z okazji IMIENIN składamy życzenia
utkane z myśli św. Ojca Pio:
„Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym
i otwartym dążąc wzwyż tak jak tylko możesz”.
„Staraj się nieustannie składać Panu w ofierze
własne życie i wszystko, co tylko potrafisz znieść
i wytrzymać, a Jezus dopełni reszty”.
„Niech Ci Maryja przemieni w radość
wszystkie cierpienia”.
„Nie trać odwagi, jeżeli przyjdzie Ci dużo siać,
a zbierać mało”.
„Miej radosny pokój w sumieniu, wiedząc,
że służysz nieskończenie dobremu Bogu”.
„Wystrzegaj się trwogi i niepokoju”.

Życzymy ponadto
dobrego zdrowia,
obfitości łask i błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień życia
oraz radości z pełnionej posługi kapłańskiej
i wytrwałości w podążaniu drogą powołania.
Mocnej i trwałej przyjaźni ze św. Ojcem Pio
i niech On roztoczy nad Tobą
parasol swej opieki
i oręduje u Pana Boga w każdej potrzebie.
Z darem modlitwy
GRUPA MODLITWY OJCA PIO
wraz z asystentem duchowym
ks. Dariuszem Karoniem.
25. lipca, 2021 roku

- 12. sierpnia 2021 roku 101. rocznica święceń kapłańskich Ojca Pio
… Zbiór listów o. Pio otwiera się objawieniem pragnienia autora: jak najszybciej być wyświęconym
na kapłana, nawet z dyspensą dla wieku.
22. stycznia 1910 roku, czcigodny o. Pio tak pisał do o. Benedetto, swojego prowincjała i kierownika
duchowego:
"Wiele osób, którym, jak wierzę, znane są ostatnie decyzje Stolicy Apostolskiej, zapewniło mnie, że
gdyby Ojciec poprosił o dyspensę dla moich święceń, przedstawiając mój obecny stan zdrowia, to
otrzymałby wszystko. Jeśli więc, o Ojcze, zależy wszystko od Ojca, proszę nie kazać mi czekać na
ten dzień! I tak, jeżeli Najwyższy Bóg w swoim miłosierdziu postanowił przebaczyć cierpieniom mego
ciała, poprzez skrócenie mego ziemskiego wygnania, umrę wielce uradowany, taką mam nadzieję,
ponieważ tu na ziemi nie mam już żadnego innego pragnienia" .
Według prawa kanonicznego, aby być wyświęconym na kapłana wymagane były skończone
dwadzieścia cztery lata; brat Pio, gdy pisał wyżej wspomniany, list miał około dwudziestu trzech lat,
i z tego powodu konieczną była dyspensa udzielona przez kompetentne władze.
Dyspensa została przyznana przez Kongregację do spraw zakonników dnia 1. lipca 1910 roku i brat
Pio został wyświęcony na kapłana 10. sierpnia w kaplicy kanoników katedry Benewentu przez
włożenie rąk Paolo Schinosi, biskupa tytularnego Marcjanopolis. Było to we środę. Podczas świętej
ceremonii obecna była mama, brat Michele, wuj Angelantonio Scocca i prałat z Pietrelciny, ksiądz
Salvatore Pannullo. Ojciec w tym czasie był w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Zanim przejdziemy dalej, musimy postawić pytanie: co znaczyły dla o. Pio święcenia kapłańskie?
Dwa dokumenty pomagają nam w wejrzeniu w duszę czcigodnego o. Pio i w odgadnięciu jego uczuć.
9. sierpnia 1912 roku, w dwa lata po szczęśliwym dniu święta świętego Wawrzyńca roku 1910, tak
napisał do o. Agostino:
"Dokąd leci moja myśl podczas pisania? Do pięknego dnia moich święceń. Jutrzejszy dzień, święto
świętego Wawrzyńca, jest także dniem mojego święta. Zacząłem na nowo przeżywać radość owego
świętego dla mnie dnia. Już od dzisiejszego poranka zacząłem rozkoszować się rajem … A co
będzie, gdy wiecznie będziemy się nim rozkoszować? Przyrównuję pokój serca, który odczułem
owego dnia, do pokoju serca, który zacząłem odczuwać od wczorajszego wieczora i nie znajduję
w nim nic odmiennego. Dzień świętego Wawrzyńca był dniem, w którym ujrzałem moje serce
najbardziej rozpalonym miłością do Jezusa. Jakżeż byłem szczęśliwy, jakże radowałem się owego
dnia!".
Drugim dokumentem jest myśl, jaką o. Pio napisał na odwrocie swego obrazka prymicyjnego; mówi
ona tak:
"O Rex, dona mihi animam meam pro qua rogo et populum meum pro quo obsecro [O Królu, daruj mi
moją duszę, o którą proszę, i mój lud, za którym błagam.] (Est 7, 5). Pamiątka mojej pierwszej mszy.
Jezu | mój oddechu i moje życie | Dziś gdy z drżeniem Cię | podnoszę | W tajemnicy miłości | Z Tobą
niech będę dla świata | Drogą Prawdą Życiem | I dla Ciebie Świętym Kapłanem | Doskonałą Ofiarą.
Ojciec Pio, kapucyn". …
Fragment opracowania o. Gerardo Di Flumeri.
Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

Czwartek 17. sierpnia 2021 - godz. 1930

67. SIERPNIOWE
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.

Po powitaniu zebranych nasze sierpniowe spotkanie rozpoczęło się
od przekazania przez animatorkę Teresę Duszyc
następującej radosnej informacji:
„O. Roman Rusek OFMCap,
Krajowy duszpasterz Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce,
widząc potrzebę duszpasterzowania i koordynowania
prac GMOP w naszej diecezji - powstają bowiem
co jakiś czas nowe grupy,
ostatnio przy sosnowieckiej Katedrze,
i w trosce o dalszy rozwój GMOP w naszej diecezji
wystąpił z wnioskiem do
ks. bpa Grzegorza Kaszaka o ustanowienie
Diecezjalnego koordynatora GMOP,
wskazując jednocześnie na osobę ks. Dariusza Karonia.
O. Roman docenił tym samym zapał i zaangażowanie ks. Dariusza w prowadzeniu
przez ponad 7. lat naszej Grupy Modlitwy, otwartość na współpracę z innymi grupami, ale
też aktywność i udział księdza prawie we wszystkich spotkaniach o charakterze
ogólnokrajowym, mam tu na myśli między innymi kongres w Częstochowie, czuwania
w Łagiewnikach i na Przeprośnej Górce oraz udział w dotychczasowych wspólnotowych
spotkaniach w archidiecezji katowickiej, do której zostaliśmy życzliwie przygarnięci.
Pozwolę sobie powiedzieć, że moim, a sądzę, że i waszym zdaniem jest to najwłaściwsza
nominacja i bardzo potrzebna.
Księże z całego serca gratulujemy i bardzo się cieszymy – księdza nominacja to też
nobilitacja naszej Grupy Modlitwy, która zobowiązuje i jak to się w takich momentach mówi
obiecujemy wspierać w zmaganiach z nowymi zadaniami”.
Zebrani czciciele św. Ojca Pio przekazaną informację przyjęli gorącymi brawami
oczekując na oficjalny dekret ks. bpa Grzegorza Kaszaka
potwierdzający
tę zaszczytną nominację oraz kolejne nowe zadania i obowiązki ks. Dariusza Karonia
w diecezji sosnowieckiej.

GRATULUJEMY!

Część formacyjną spotkania, prowadzoną przez ks. Dariusza, rozpoczęliśmy modlitwą do
Ducha Świętego, a następnie modlitwą brewiarzową: „Nieszpory. Czwartek. Tydzień IV”.
Po odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio „Byłeś wśród nas” i po modlitwie franciszkańskiej ks.
Dariusz poprowadził modlitwę Słowem Bożym – rozważano: Mt 3, 13-17 [PRZYGOTOWANIE
DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA. Chrzest Jezusa] oraz katechezę formacyjną „Stygmaty Ojca
Pio” zamieszczoną w Nr 4(130)2021 „GŁOSU OJCA PIO”.
Następnie był też wspólny czas dzielenia z wykorzystaniem medytacji biblijnej opracowanej
przez ks. Dariusza Karonia na podstawie „Ewangelii według świętego Mateusza”, t. I, cz. 1.
O godz. 21
ks. Dariusz poprowadził Apel Jasnogórski,
po którym odmówiono
dziesiątkę różańca Tajemnicy Światła
„Chrzest Pana Jezusa w Jordanie”
oraz odśpiewano pieśń „Jasnogórska Pani …”.
W części organizacyjnej spotkania:
 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, zaproponował m.in.:
 wyjazdowy Dzień Skupienia (Pilica, Dłużec) w sobotę 11. września;
 zebranie Zarządu we wtorek 24. sierpnia godz..16 (sprawy organizacyjne);
 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy poinformowała m. in.:
 o dostępnej nowej stronie internetowej dla polskich Grup Modlitwy Ojca Pio
prowadzonej przez br. Romana Ruska OFMCap – www.ojciecpio.pl;
 o możliwości udziału w Kongresie Grup Modlitwy Ojca Pio organizowanym przez
krajowego duszpasterza o. Romana Ruska w Tenczynie w dniach 3-5 września b.r.
Część organizacyjną spotkania zakończyła ożywiona dyskusja
o nowych dodatkowych zadaniach dla naszej Grupy Modlitwy
z dniem otrzymania
przez
ks. Dariusza Karonia
dekretu biskupa sosnowieckiego
o powołaniu
na pierwszego
- w blisko 30-letniej historii diecezji diecezjalnego moderatora GRUP MODLITWY OJCA PIO.

Poniedziałek

23 sierpnia 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,
zdrowie i potrzebne łaski
dla członków Grupy Modlitwy św. Ojca Pio i ich rodzin,
twórczy rozwój grup modlitwy
oraz w intencjach zanoszonych
za wstawiennictwem św. Ojca Pio”.
Eucharystię celebrował ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy GRUPY MODLITWY,
który odczytał przypisaną Ewangelię oraz w ramach katechezy
kolejny fragment biografii św. Ojca Pio.
W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne
:
Wiesława Białas,
 śpiewanie psalmu
:
Alicja Kucharczuk,
 modlitwa wiernych
:
Halina Kontowicz.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Dariusz poprowadził:
7. Dzień Nowenny przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

oraz 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 Teresa Duszyc - animatorka GRUPY MODLITWY.
Nabożeństwo zakończył ks. Dariusz
„Aktem zawierzenia świętemu Ojcu Pio”.
Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne
nie przystąpiono do ucałowania relikwii św. Ojca Pio.
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OPRACOWANIE: Zbigniew Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio

