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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Sosnowiec

„To niebieskie Dzieciątko, całe łagodne i słodkie,
poprzez swój przykład pragnie
wzbudzać w naszych sercach te szlachetne cnoty,
ażeby w udręczonym i wzburzonym świecie
nadszedł czas pokoju i miłości.”
św. Ojciec Pio

Piątek - sobota 3-4. grudnia 2021

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

W tym roku po raz kolejny
członkowie
GRUPY MODLITWY OJCA PIO,
wspólnie
z wolontariuszami
szkolnego koła CARITAS
działającego
w Szkole Podstawowej nr 47
w Sosnowcu Zagórzu
przy ul. Białostockiej,
którego opiekunem
jest ks. Dariusz Karoń,
asystent duchowy
GRUPY MODLITWY OJCA PIO,
oraz z Parafialnym Zespołem
Charytatywnym CARITAS
włączyli się do tej akcji
w markecie „BIEDRONKA”
przy ul. Lenartowicza
na zasadzie
jedno- i dwugodzinnych
dyżurów dwuosobowych.
Kampanię „Tak, POMAGAM!” organizują Caritas Polska i Caritas diecezjalne.

Fot.: Teresa Duszyc GMOP

Środa 15. grudnia 2021 – godz. 18

Środa III tygodnia ADWENTU

Msza św. w intencji:
„Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej – Matki Kapłanów, potrzebne łaski, zdrowie
dla księdza Krzysztofa Nowaka z okazji 40. rocznicy Urodzin”.
Mszy św. roratniej przewodniczył ks. kan. Stanisław Łyp - proboszcz parafii, a w koncelebrze
uczestniczył Jubilat ks. Krzysztof Nowak - wikariusz parafii, który wspólnie z przybyłą parafialną dziatwą
rozważał kolejną adwentową katechezę roratnią przypisaną na ten dzień.
W liturgii słowa udział brali członkowie naszej Grupy Modlitwy poprzez:
 czytanie mszalne
: Zbigniew Duszyc,
 spontaniczną modlitwę wiernych :
Teresa Duszyc i Halina Kontowicz wraz z dziatwą.
Na zakończenie Mszy św. przystąpiono do składania Jubilatowi ks. Krzysztofowi
okolicznościowych życzeń wraz z kwiatami i skromnymi upominkami,
które rozpoczął ks. proboszcz Stanisław Łyp, a następnie w imieniu wspólnot parafialnych
animatorki GRUPY MODLITWY OJCA PIO Teresa Duszyc i Halina Kontowicz.
Po Mszy św. ks. Dariusz Karoń poprowadził środowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
po czym pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem.

Drogi Księże!
Pewnie dzisiaj już nie raz ktoś Ci wspominał słowa
piosenki Andrzeja Rosiewicza „40 lat minęło jak jeden dzień”,
ale drogi Księże, nie ma powodu do smutku czy żalu,
bo to co najlepsze jeszcze przed Tobą.
I na te kolejne czterdziestki
w imieniu wszystkich wspólnot i nas tutaj zgromadzonych

życzymy:
Niech Dobry Bóg obdarzy Cię pełnią swojej miłości i nieustannie
obdarza wszelkimi łaskami.
Niech wzmacnia Twoje powołanie i daje siły do jego realizacji tak,
by poczucie satysfakcji z pełnionej posługi kapłańskiej nigdy Cię
nie opuszczało, a działania duszpasterskie przynosiły obfite owoce.
Życzymy też wielu radosnych chwil, pozytywnego nastawienia
i stałego podążania drogą Bożą ku świętości.
I jeszcze coś z Księgi Psalmów:
„Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce Twoje! Powierz Panu
drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni (PS 37,4-5)”
i niech się tak stanie. Szczęść Boże, Księże!

Sobota 18. grudnia 2021 - godz. 18

Sobota III tygodnia ADWENTU

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, potrzebne łaski
dla ks. Dariusza Karonia z racji Imienin”.
Mszy św. roratniej przewodniczył ks. kan. Stanisław Łyp - proboszcz parafii, a w koncelebrze
uczestniczył ks. Krzysztof Nowak - wikariusz parafii, który wspólnie z przybyłą parafialną dziatwą
rozważał kolejną adwentową katechezę roratnią przypisaną na ten dzień.
W liturgii słowa brała udział Izabella Rejzowicz - członkini naszej Grupy Modlitwy
poprzez czytanie mszalne.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu
i ks. Krzysztof poprowadził kolejny dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus.
Na zakończenie nabożeństwa nastąpiło
błogosławieństwo zebranych Najświętszym Sakramentem.
Z uwagi na zaistniałą okoliczność, iż ks. Dariusz Karoń w tym czasie przebywał poza parafią,
okolicznościowe życzenia od GRUPY MODLITWY OJCA PIO wraz z drobnym upominkiem
zostały złożone Solenizantowi w dniu Jego Imienin, tj. w niedzielę 19. grudnia po Mszy św. o godz. 930.

Czwartek 23. grudnia 2021 - godz. 18

Czwartek IV tygodnia ADWENTU
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”.
Mszy św. roratniej przewodniczył ks. kan. Stanisław Łyp - proboszcz parafii, a w koncelebrze
uczestniczył ks. Krzysztof Nowak - wikariusz parafii, który na zakończenie tegorocznych rorat
przygotował dla przybyłej dziatwy niespodziankę w postaci konkursowej adwentowej katechezy roratniej.
W liturgii słowa brała udział Wiesława Białas - członkini naszej Grupy Modlitwy
poprzez czytanie mszalne.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Dariusz Karoń – asystent duchowy
Grupy Modlitwy poprowadził kolejny dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus
oraz 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.

Międzynarodowe Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio
Da: duszyc
Inviato: venerdì 17 dicembre 2021 22:10

[mailto:duszyc@tlen.pl]

A:centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
Oggetto: aktualizacja danych

Szczęść Boże, witam serdecznie!
Pragnę w ramach aktualizacji danych poinformować, iż ks. Dariusz Karoń - Asystent duchowy GMOP przy
parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu został przez biskupa Ordynariusza mianowany
Diecezjalnym Koordynatorem Grup Modlitwy św. Ojca Pio w diecezji sosnowieckiej.
W załączeniu przesyłam skan dekretu.
Pokój i Dobro
Z adwentowym pozdrowieniem
Teresa Duszyc - animatorka GMOP

R: aktualizacja danych
21 gru 2021 12:45
CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
Szczęść Boże!
Dziękujemy za przesłaną informację dotyczącą nominacji Ks. Dariusza Karonia na Diecezjalnego
Koordynatora Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji sosnowskiej.
Ks. Dariuszowi dziękujemy za gotowość posługi w rozwoju duchowym Grup Modlitwy Ojca Pio. Życzymy
owocnego apostolatu dla Grupy Modliwy przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu pod
opieką Ks. Dariusza.
Polecamy Was wszystkich wstawiennictwu św. Ojca Pio i serdcznie pozdrawiamy.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE
z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE
z
Międzynarodowego Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio
w San Giovanni Rotondo (Włochy)

Bożego Narodzenia
20 gru 2021 12:48 (4 dni temu)
CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it

Drodzy bracia i siostry z Grup Modlitwy,
najbardziej ukochane święto naszego Ojca Pio jest już bardzo blisko.
W załączeniu do tego e-maila znajdziecie życzenia od naszego Dyrektora Generalnego, Ojca Franco
Moscone, który w tym czasie jest z Wami szczególnie blisko...
Również my w kilka dni przed narodzinami Dzieciątka Jezus, przesyłamy Wam najlepsze
życzenia, spokojnych, pełnych nadziei, wiary i miłości Świąt Bożego Narodzenia.
Pozdrawiamy serdecznie.
Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio
____________________________________

Viale Cappuccini 172
Casa Sollievo della Sofferenza
71013 San Giovanni Rotondo
Italy

FONDAZIONE

Casa Sollievo Della Sofferenza
Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio
IL DIRETTORE GENERALE

SAN GIOVANNI ROTONDO ,

20 grudnia 2021

Drodzy bracia i siostry z Grup Modlitwy Ojca Pio,
wiemy, jak bardzo Ojciec Pio był zakochany w święcie Bożego Narodzenia i w Jezusie, który staje
się dzieckiem, który staje się ciałem w życiu każdego człowieka, szczególnie tego, który jest najbardziej
potrzebujący, który znajduje się w niedostatku, w trudnościach i w chorobie.
W tym roku, w którym pandemia jeszcze nie minęła, niech Pan, który przychodzi, prowadzi nas
i odnawia naszą zdolność bycia w świecie i w różnych środowiskach Grup Modlitwy zgodnie
z charyzmatem i duchowością Ojca Pio, zawsze żyjąc jako ”szkoły wiary i ogniska miłości”, znaki
obecności i życia.
Wszystkim życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku, zgodnie
z sercem św. Ojca Pio z Pietrelciny. Pamiętajcie, że tu, w San Giovanni Rotondo macie Wasze Centrum,
Wasz punkt odniesienia, na który możecie spoglądać i z którym możecie czuć się nieustannie związani:
Dom Ulgi w Cierpieniu i Ojca Pio. Tu bije źródło duchowości, które dociera do Was, a przez Was do wielu
innych ludzi.
Zanieście wszystkim pozdrowienia, dobre życzenia i serce Dzieciątka Jezus w duchu św. Ojca Pio
z Pietrelciny.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2022.
Padre Franco MOSCONE crs
Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza
Viale Cappuccini 172
–
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG
Tel. 0882 410486 / 0882 410252 – Fax 0882 452579 - Whatsapp 344 1115695
E-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
www.operapadrepio/gruppidipreghiera.it
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Za: www.ojciecpio.pl

Święta Bożego Narodzenia u Ojca Pio
Kochani czciciele św. Ojca Pio Nasz patron tak czekał na Boże Narodzenie. Podobno nosił
w klasztorze figurkę Dzieciątka Jezus i całował ją dziękując za uniżenie Boga.

W tym szczególnym dniu znikają cierpienia, przychodzi szczęście,
nadzieja i radość niech Cię wypełni,
złóż bliskim serdeczne życzenia.
Bo On w stajence się urodzi, więc to jest ta nadzieja i radość
przyjście na świat Jezusa syna Bożego więc śpiewajmy wesołe kolędy.
Bóg się rodzi dla nas wszystkich,
W stajni płacze tak ukradkiem…
Znów odwiedzisz swoich bliskich,
I podzielisz się opłatkiem…
Na te Święta co nadchodzą,
życzę wam zdrowia, życzę miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości,
szczerości duszy, czystości serca,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta – Ojciec Roman Rusek.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE
od Grupy Modlitwy Ojca Pio z Parafii NMP Różańcowej
w Sosnowcu Klimontowie.

Wtorek

28. grudnia 2021 - godz. 19

SPOTKANIE OPŁATKOWE
GRUPY MODLITWY OJCA PIO
Na spotkanie zostali zaproszeni także nasi kapłani oraz animatorzy
grup parafialnych działających przy naszym Sanktuarium.
W spotkaniu uczestniczyło 16. osób wraz z: ks. kan. Stanisławem Łypem - proboszczem Parafii,
oraz ks. Dariuszem Karoniem - wikariuszem Parafii i asystentem duchowym Grupy Modlitwy.
Z przyczyn zdrowotnych, poza członkami naszej Grupy Modlitwy, obecna była jedynie
przedstawicielka Wspólnoty Żywego Różańca – Bożena Potempa.
„OPŁATEK 2021” ks. Dariusz rozpoczął modlitwą „Anioł Pański”.
Okolicznościową katechezę ks. proboszcz Stanisław zakończył noworocznymi życzeniami.
Po błogosławieństwie – ze względów epidemiologicznych – nastąpiło dzielenie się opłatkiem
„przekazywanym z rąk do rąk w kręgu”, po czym nastąpiła adoracja Dzieciątka Jezus w żłóbku
poprzez odmówienie i częściowo odśpiewanie „GODZINEK BOŻONARODZENIOWYCH”
przygotowanych przez animatorkę Teresę Duszyc.
Był również czas dłuższego kolędowania z pomocą opracowanego „kolędownika”.
Część formacyjną spotkania zakończyło odśpiewanie „Apelu Jasnogórskiego”,
po czym była możliwość rozmów i kosztowania przygotowanych słodkości i owoców.
Każdy z uczestników spotkania,
jako prezent na NOWY 2022 ROK
otrzymał zestaw kadzidlany
przygotowany przez
wolontariuszy i podopiecznych
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
w Krakowie.

Wszystkie
święta kościelne
są piękne …
Wielkanoc,
owszem, tak,
jest
świętem chwały …
ale
BOŻE NARODZENIE
ma
jakąś delikatność,
jakąś słodycz
dziecięcą,
która ujmuje
całe moje serce.
św. Ojciec Pio

Dekoracja sali i żłóbka z Dzieciątkiem Jezus
dziełem Zuzanny Ludwikowskiej i Bożeny Firlus

Dzielenie się opłatkiem
„przekazywanym z rąk do rąk w kręgu”

KOLĘDOWANIE

Zgodnie ze zwyczajem naszej
GRUPY MODLITWY OJCA PIO
ks. Dariusz
wraz z animatorką
Teresą Duszyc
złożyli grudniowej Jubilatce
Krystynie ILUKOWICZ
życzenia
wraz z upominkiem
z okazji okrągłej rocznicy
URODZIN.
„Sto lat, sto lat …”

GODZINKI BOŻONARODZENIOWE

FOTORELACJA : Józef Dybek i Zbigniew Duszyc GMOP

Zarząd naszej
GRUPY MODLITWY OJCA PIO
z okazji zbliżających się
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
i NOWEGO 2022 ROKU
rozesłał okolicznościowe życzenia
do biskupów, kapłanów,
Grup Modlitwy Ojca Pio,
instytucji i zgromadzeń kościelnych.

W radosnym oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela
życzymy:
Niech Bóg objawiający się w Swoim Synu - Bożej Dziecinie
obdarza pokojem i radością pośród codziennych trosk i obowiązków.
Niech codziennie napełnia światłem Wiary, mocą Miłości i Nadziei
oraz obficie darzy siłą i zdrowiem.
Niech NOWY ROK 2022 będzie pełen Bożego Dobra
oraz ludzkiej życzliwości.

Modlitwa do Dzieciątka Jezus,
którą św. Ojciec Pio
odmawiał w czasie
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA:
O Duchu Boży,
porusz moje serce, aby adorować i kochać:
udziel światła mojemu rozumowi,
by kontemplował wzniosłość tajemnicy
miłości Boga,
który uczynił się dzieckiem.
Udziel ognia mojej woli,
abym mógł nią ogrzać Tego,
który drży za mnie na sianie.

> ZAPROSZENIE <

„GŁOS OJCA PIO” NR 1(133)
STYCZEŃ /LUTY 2022

Do Grup Modlitwy Ojca Pio

Za: www.klemens.wiara.org.pl

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku Pańskiego 2022
składam najserdeczniejsze życzenia:
Niech Święta Rodzina zamieszka w Waszych domach
i uczy przyjmować to, co przynosi Duch Święty.
Przygarnijcie do siebie Małego Jezusa,
byście mogli doświadczać w swoim życiu
Jego zbawczej miłości.
Niech Ojciec Pio trzyma Was wszystkich w swoich dłoniach.
ks. Zygmunt Klim koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio Archidiecezji Katowickiej

Niech św. Ojciec Pio
prowadzi nas do Boga
w każdym dniu
NOWEGO 2022 ROKU
i modli sie z nami i za nami
życzy
Zarząd GRUPY MODLITWY OJCA PIO
OPRACOWANIE: Zbigniew Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio

