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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Sosnowiec

„Kochajmy Maryję.
Pokażmy Jej naszą miłość
i odmawiajmy święty różaniec…”
św. Ojciec Pio

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA
centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it

29 wrz 2021 11:44

Do Grup Modlitwy Ojca Pio
Droczy czciciele św. Ojca Pio,
z radością rozpoczynamy nasz nowy rok duszpasterski.
"Podążajcie drogą, na której Bóg was postawił" to temat, który będzie nam towarzyszył
w formacji i katechezach.
Dziewięć kroków, od października 2021 do czerwca 2022, aby rozpocząć na nowo i odkryć na nowo
św. Ojca Pio z Pietrelciny i piękno bycia Grupą Modlitwy.
W załączniku znajduje się katecheza na październik oraz tekst do Nabożeństwa Wręczenia Różańca.
Przypominamy, że 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, we wszystkich Grupach na
świecie rok duszpasterski rozpoczyna się od wręczenia (prawdziwego lub symbolicznego) różańca.
Możecie przesyłać nam zdjęcia i relacje z Waszych uroczystości, które chętnie opublikujemy na
stronie internetowej i na facebooku:
strona internetowa: www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera
facebook: www.facebook.com/gruppidipreghiera
Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy dobrego roku duszpasterskiego.
Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio
____________________________________

Viale Cappuccini 172
Casa Sollievo della Sofferenza
71013 San Giovanni Rotondo
Italy
Tel. +39 882410486 - Tel. +39 0882410252
Fax +39 882452579
e-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
sito internet: www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera
facebook: www.facebook.com/gruppidipreghiera/
Whatsapp: +39 341115695

Wtorek

19. października 2021 - godz. 1930

69. PAŹDZIERNIKOWE
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.

Część formacyjną spotkania, prowadzoną przez ks. Dariusza, rozpoczęliśmy modlitwą do
Ducha Świętego, a następnie modlitwą brewiarzową: „Nieszpory. Wtorek. Tydzień I”. Po odśpiewaniu
pieśni ku czci św. Ojca Pio „Byłeś wśród nas” i po modlitwie franciszkańskiej ks. Dariusz poprowadził
modlitwę Słowem Bożym – rozważano: Mt 4, 1-11 [DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI.
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI. Pole działalności. Powołanie pierwszych uczniów.] oraz katechezę
formacyjną „Pochwała cierpienia” opracowaną przez br. Romana Ruska OFMCap zamieszczoną
w Nr 5(131)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 Apelu Jasnogórskim - w części organizacyjnej spotkania:
 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, m.in.:
 poinformował o rozpoczynających się parafialnych konsultacjach synodalnych
prowadzonych przez kapłanów oraz wytypowanego przez ks. Proboszcza parafialnego
koordynatora synodu w osobie Teresy Duszyc, animatorki GRUPY MODLITWY OJCA PIO;
 poinformował o planowanym rozpoczęciu - przez Wojowników Maryi - gruntownego remontu
oratorium bł. ks. Jerzego Popiełuszki i salek w dolnym kościele, które będą służyły grupom
duszpasterskim oraz zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie zakupu potrzebnych
materiałów budowlanych;
 poprosił o pomoc we środę 3. listopada przy organizowanym w naszej parafii diecezjalnym
spotkaniu przedstawicieli szkolnych kół CARITAS;
 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, poinformowała o otrzymanych materiałach
z Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo zawierających propozycję
rozpoczęcia nowego roku duszpasterskiego z Ojcem Pio w październiku - miesiącu
różańcowym - od Nabożeństwa Poświęcenia Różańców, które zostanie odprawione po
comiesiecznej Mszy św. w sobotę 23. września wraz z modlitwą różańcową.
Na zakończenie spotkania odmówiono dziesiątkę różańca IV Tajemnicy Bolesnej „Niesienie krzyża”,
po którym ks. Dariusz udzielił obecnym błogosławieństwa relikwiami św. Ojca Pio,
które po raz pierwszy były obecne na naszym spotkaniu formacyjnym.
Zebrano datki do „kapelusza”.

Sobota

23. października

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. Ojca Pio, zdrowie i potrzebne łaski
dla członków Grupy Modlitwy św. Ojca Pio i ich rodzin,
twórczy rozwój grup modlitwy oraz w intencjach Pani Teresy Duszyc
– animatorki Grupy Modlitwy z racji Imienin, a także w intencjach zanoszonych
za wstawiennictwem św. Ojca Pio i tych,
które będą odczytywane podczas nabożeństwa”.”.
Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp,
a w koncelebrze uczestniczył ks. gość Marek Skórski SCJ, który odśpiewał psalm
i w ramach katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio: „Diabelskie sztuczki”.
W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne
:
Anna Grabowska,
 modlitwa wiernych
:
Halina Kontowicz.
Posługę ministranta pełnił Władysław Kucharczuk – członek GMOP.
Po Mszy św. - przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem ks. Krzysztof Nowak wraz z Anną Grabowską - członkinią GMOP i czcicielami św. Ojca Pio
poprowadzili

październikowe nabożeństwo różańcowe.
Odmawiane Tajemnice Radosne zawierały wybrane myśli św. Ojca Pio
oraz intencje dziękczynno-błagalne za Jego wstawiennictwem.
Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem ks. Krzysztof poprowadził
„Ceremoniał przyrzeczenia różańcowego i poświęcenia różańca”
z wykorzystaniem otrzymanych z San Giovanni Rotondo materiałów,
z okazji rozpoczęcia z dniem 7. października
nowego roku duszpasterskiego październik 2021 - czerwiec 2022
ze św. OJCEM PIO pod hasłem:
“ Podążajcie drogą, na której Bóg was postawił ".
Następnie uczczono wystawione relikwie
słowami „Litanii do św. Ojca Pio”, którą prowadziła animatorka Teresa Duszyc.
Na zakończenie ks. Krzysztof pobłogosławił zebranych relikwiami św. Ojca Pio.
Była również możliwość indywidualnego ucałowania relikwii
przy zachowaniu reżimu sanitarnego - epidemiologicznego.

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

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
prowadzone przez GMOP

> CEREMONIAŁ PRZYRZECZENIA RÓŻAŃCOWEGO
i POŚWIĘCENIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO <
Ks. KRZYSZTOF: Ojciec Pio w sposób szczególny powierzył swoim duchowym dzieciom
różaniec święty, aby rozważały Słowo Boże pod przewodnictwem Błogosławionej Dziewicy
Maryi. Dzisiaj chcielibyśmy wspólnie zobowiązać się do częstego odmawiania różańca
świętego, jeśli to możliwe codziennie, aby przeżywać naszą wspólną drogę
jako Grupa Modlitwy Ojca Pio.
WSZYSCY RAZEM:
Przyjmij, o Dziewico Maryjo, nasze postanowienie codziennego
odmawiania różańca świętego, aby przypomnieć sobie miłość,
z jaką towarzyszyłaś Chrystusowi, Twojemu Synowi podczas życia,
by później móc dzielić z Nim chwałę w niebiosach.
Święty Ojcze Pio z Pietrelciny, uproś nam u Pana świętą wytrwałość
w naszym postanowieniu codziennego odmawiania różańca
w potrzebach naszych, Kościoła i całego świata.
Ks. KRZYSZTOF: Niech zstąpi, o Panie, na te święte pragnienia moc Twojego Ducha
i Twoje Święte błogosławieństwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen.
Na cześć i chwałę Bogarodzicy, Dziewicy Maryi, na pamiątkę tajemnic życia, śmierci
i zmartwychwstania tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa błogo†sławię i poświę†cam
te święte Różańce w imię Ojca i Syna, i † Ducha Świętego. Amen.

Nowa świeca olejowa
- dar serca czcicielki św. OJCA PIO.

SZKOLNE KOŁA CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
u PIERWSZJ DAMY
25. października 2021
Są takie okazje, dla których człowiek opuszcza swój dom i rusza w daleką podróż. Są takie okazje, na
które czekamy z niecierpliwością. Są takie okazje, dla których warto przejechać setki kilometrów.
Taką okazją było dla Opiekunów i Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas spotkanie
z Pierwszą Damą - Agatą Kornhauser-Dudą, które odbyło się 25. października w Pałacu Prezydenckim.
Spotkanie było okazją do podziękowań dla wolontariuszy za ich działalność. „Jestem pełna uznania dla
waszego zaangażowania w pomoc i wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, to co robicie jest bardzo
ważne. Dziękuję za to, że macie dobre serce” – stwierdziła Pierwsza Dama. Każdego chciała docenić.
Wolontariusze i opiekunowie nie tylko mieli możliwość spotkania i porozmawiania z Panią Agatą,
ale także otrzymali od niej symboliczne nagrody w podziękowaniu za podejmowane działania.
Szkolne Koła Caritas zrzeszają uczniów, którzy chcą świadczyć pomoc potrzebującym. Młodzi ludzie
wspólnie z nauczycielami angażują się w zbiórki żywności dla osób wykluczonych społecznie,
pomagają w codziennych czynnościach seniorom, udzielają korepetycji dzieciom, a także organizują
przedsięwzięcia charytatywne w czasie wolnym. O swoich działaniach opowiedziała Pierwszej Damie
młodzież ze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej liczy ponad 1500 wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas
zrzeszonych w 83 placówkach szkolnych.
W spotkaniu z Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim uczestniczył także ks. Dariusz Karoń
opiekun Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej (wcześniej Gimnazjum) na ul. Białostockiej.
Z wolontariuszami tego Koła nasza GRUPA MODLITWY OJCA PIO wielokrotnie współpracowała przy
akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas - m.in. w marketach BIEDRONKA i AUCHAN.
Za: www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,994,wolontariusze-ze-szkolnego-kola-caritas-z-wizyta-w-palacuprezydenckim.html
www.diecezja.sosnowiec.pl

Sobota

13. listopada 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, potrzebne łaski, zdrowie
dla księdza kanonika Stanisława ŁYPA
z racji IMIENIN”.
Eucharystię celebrowali:
ks. Krzysztof Nowak – wikariusz parafii wraz z Solenizantem ks. proboszczem Stanisławem Łypem.
W liturgii słowa udział brały członkinie GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne : Wiesława Białas,
 modlitwa wiernych : Halina Kontowicz.

Po Mszy św. przedstawiciele działających w parafii WSPÓLNOT składali Solenizantowi
okolicznościowe życzenia, kwiaty i upominki.

W imieniu GRUPY MODLITWY OJCA PIO okolicznościowe życzenia złożyła Solenizantowi
animatorka Teresa Duszyc.

CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU!
Z okazji IMIENIN życzymy
pomyślnego przebiegu dalszego leczenia i łaski szybkiego powrotu do zdrowia.
Życzymy również radości w posłudze duszpasterskiej
oraz siły do realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
Niech Bóg Ojciec darzy Księdza szczególnymi łaskami,
Jezus Chrystus będzie wzorem i przewodnikiem na wszystkich drogach,
Duch Święty opromienia swoim światłem i wyposaża w nadzwyczajne charyzmaty,
a w sercu Matki Najświętszej, Fatimskiej Pani,
niech Ksiądz zawsze znajduje ukojenie, jako Jej syn umiłowany.
Do życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci w modlitwie.
GRUPA MODLITWY OJCA PIO
wraz z asystentem duchowym
ks. Dariuszem Karoniem.
Sosnowiec Zagórze, 13. listopada 2021 roku.

Wtorek
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70. LISTOPADOWE
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.

Część formacyjną spotkania, prowadzoną przez ks. Dariusza, rozpoczęliśmy modlitwą
do Ducha Świętego, a następnie modlitwą brewiarzową: „Nieszpory. Wtorek. Tydzień I”.
Po odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio „Byłeś wśród nas” i po modlitwie franciszkańskiej
ks. Dariusz poprowadził modlitwę Słowem Bożym – rozważano: Mt 4, 1-11 [DZIAŁALNOŚĆ
JEZUSA W GALILEI. KAZANIE NA GÓRZE. Dalsza działalność Jezusa. Osiem błogosławieństw.]
oraz katechezę formacyjną „Sens cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II” opracowaną
przez Joannę Krych zamieszczoną w Nr 6(132)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 oraz strony www.bractwoslowa.pl.
i odśpiewaniem pieśni „Błogosławieni miłosierni …” ( z tekstem i muzyką z płyty ks. Żwirka).
W części organizacyjnej spotkania:
 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, m.in.:
 podziękował za pomoc przy zorganizowanym we środę 3. listopada w naszej parafii
diecezjalnym spotkaniu przedstawicieli szkolnych kół CARITAS;
 podziękował za wsparcie finansowe podjętych przez Wojowników Maryi prac remontowych
oratorium bł. księdza Jerzego Popiełuszki i salek w dolnym kościele oraz zwrócił się
z prośbą o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu remontu i o kolejnych darczyńców;
 zwrócił się o pomoc przy kolejnej przedświątecznej zbiórce żywności w dniach 3 - 4. grudnia
(piątek i sobota) wraz z wolontariuszami szkolnego koła Caritas w BIEDRONCE;
 zachęcał do włączenia się w odprawianie nowenny (w dniach od 22. do 30. listopada)
za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, głównego patrona Polski, w intencji naszej
Ojczyzny, a zwłaszcza o pokój w niej (inicjatywa Wojowników Maryi);
 zaproponował termin naszego spotkania formacyjno - opłatkowego na wtorek 28. grudnia;
 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, m.in.:
 zwróciła się z apelem o nabywanie kolejnych numerów dwumiesięcznika „GŁOS OJCA
PIO”, będącego naszym czasopismem wspólnotowym - oraz zachęcała do zamawiania
jubileuszowego „KALENDARZA ze św. o. Pio na rok 2022”, wydanego przez Redakcję
„GŁOSU OJCA PIO” z okazji 20. rocznicy Jego kanonizacji;
 ustaliła 2-godzinne dyżury w BIEDRONCE członków Grupy Modlitwy na 3. i 4. grudnia
(przedświąteczna zbiórka żywności CARITAS).
Na zakończenie spotkania odmówiono dziesiątkę różańca V Tajemnicy Bolesnej „Pan Jezus umiera
na krzyżu”, a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski, po którym ks. Dariusz udzielił obecnym
błogosławieństwa relikwiami św. Ojca Pio, które po raz kolejny były obecne na naszym spotkaniu
formacyjnym. Zebrano datki do „kapelusza”.

Coroczne adwentowe zaproszenie od ks. Zygmunta Klima
do parafii św. Ojca Pio w Tychach Mąkołowcu

zaproszenie o. Pio
16 lis 2021 16:26
Zygmunt Klim zklim@o2.pl
Ks. Zygmunt Klim
Koordynator Grup Modlitwy
Archidiecezji Katowickiej

Serdecznie zapraszam
na Dzień Skupienia dla animatorów i prowadzących grupy modlitwy św. o. Pio
Miejsce: 43-100 Tychy Mąkołowiec, ul. Przepiórek 20, Parafia św. o. Pio
Data: 27 listopada 2021 /sobota/
Program:

11.30 Modlitwy do o. Pio /prowadzi grupa z Mąkołowca/
12.00 Msza św. /prowadzi ks. Z. Klim/
13.00 Spotkanie przy stole i dyskusja

Szczęść Boże!
Ks. Z. Klim
UWAGA BARDZO WAŻNE!!!
Obowiązkowe zapisy tylko bezpośrednio u ks. proboszcza Dariusza Gadomskiego.
Tel. 601 444 245 lub 782 811 929.

Wtorek

23. listopada
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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 proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp.
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 :
Wiesława Białas,
 modlitwę wiernych : Izabella Rejzowicz.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Dariusz poprowadził
nabożeństwo dziękczynno-błagalne, z Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
wraz z odczytaniem intencji zanoszonych do Świętego Kapucyna.
Na zakończenie ks. Dariusz pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem.
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.

Śpiew pieśni przez zebranych do św. Ojca Pio
– na wejście i w trakcie nabożeństwa – prowadziła Alicja Kucharczuk GMOP.

ADWENT 2021
Od:

niedzieli
28. listopada
Do:

piątku
24. grudnia

„Pan Jezus za pośrednictwem aniołów zwołuje ubogich i prostych pasterzy, aby
się im objawić. Woła także mądrych za pośrednictwem ich wiedzy. I wszyscy,
poruszeni wewnętrznym wpływem Jego łaski, biegną do Niego, aby Go
adorować. Wzywa również nas wszystkich przez Boskie natchnienie i oddaje się
nam przez swoją łaskę. Ile razy zapraszał serdecznie również i nas? A jak szybko
my Mu odpowiedzieliśmy? Mój Boże! Rumienię się i czuję się zawstydzony, mając
dać odpowiedź na tak postawione pytanie”.
św. Ojciec Pio (Epist. w, s. 883)

Owocnego przeżywania
ADWENTOWEGO CZASU
oraz
zdrowych i spokojnych
ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
Czcicielom św. Ojca Pio
i ich Rodzinom
życzy
Zarząd
GRUPY MODLITWY OJCA PIO
OPRACOWANIE: Zbigniew Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio

