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28 gru 2021 18:45 

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it 

 

Drodzy czciciele Ojca Pio, 

 

przeżywając oktawę Bożego Narodzenia raz jeszcze składamy serdeczne życzenia, 

przypominamy, że 22 stycznia przypada rocznica przyjęcia habitu zakonnego przez    

św. Ojca Pio. 
W tym dniu, który jest wspólny dla wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio na całym świecie, 

będziemy obchodzić Dzień Wierności: będzie to okazja do odnowienia naszych przyrzeczeń 

chrzcielnych, nowego życia, boskiego życia otrzymanego w Chrystusie. 

  

W załączeniu znajdziecie kolejną katechezę, czwarty krok naszej drogi formacyjnej:       

EUCHARYSTIA, OŁTARZ  i  OFIARA  oraz tekst obrzędu złożenia obietnicy wierności. 

Jeśli to będzie możliwe, prosimy przesłać nam (e-mailem) zdjęcia i świadectwa z tego 

szczególnego spotkania. 

  

Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie życząc szczęśliwego Nowego Roku 2022. 

  

Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio 

____________________________________________________________ 

 

 

 
 
Viale Cappuccini 172 

Casa Sollievo della Sofferenza 

71013 San Giovanni Rotondo 

Italy 

 

> 
 

< 



 

WW    ttyymm  rrookkuu  ppoo  rraazz  kkoolleejjnnyy  

DDzziieełłoo  PPoommooccyy  śśww..  OOjjccaa  PPiioo  zz  KKrraakkoowwaa    

pprroowwaaddzziiłłoo  aakkccjjęę::    
 

„Kadzidło - Twój dar dla Ubogich” 
 

Zestawy kadzidlane Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio powstają dzięki zaangażowaniu        
osób bez domu, które zajmują się ich wytwarzaniem. Pomagają w tym wolontariusze. 

Zestawy kadzidlane trafiają do parafii i wspólnot zaś dobrowolne ofiary wiernych, 
pozyskane z ich rozpowszechniania przeznaczone są  na poprawę warunków życia     

osób bez domu – podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 910 zł  

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

DZIĘKUJEMY ! 

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
https://www.dzielopomocy.pl/konta/dpop1/new/images/kadzidlo/001_zestaw4.jpg


TERESA  DUSZYC 

GRUPA   MODLITWY  OJCA  PIO 

  



Niedziela  16. stycznia  2022  -  Msza św. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW      dddnnniiiuuu      111444...      ssstttyyyccczzznnniiiaaa      222000222222      rrroookkkuuu   

   KKKrrryyyssstttyyynnnaaa      IIILLLUUUKKKOOOWWWIIICCCZZZ      

członkini naszej Grupy Modlitwy Ojca Pio  

wwwrrraaazzz      zzz      mmmęęężżżeeemmm      TTTaaadddeeeuuussszzzeeemmm      

ppprrrzzzeeeżżżyyywwwaaallliii      ssswwwooojjjeee      sssaaakkkrrraaammmeeennntttaaalllnnneee   

>>>      SSS   ZZZ   MMM   AAA   RRR   AAA   GGG   DDD   OOO   WWW   EEE            GGG   OOO   DDD   YYY      <<<      
 

Z tej okazji w niedzielę 16. stycznia na Mszy św. o godz. 930 

-  zamówionej przez Wspólnotę Żywego Różańca -  

razem z Nimi dziękowaliśmy dobremu Bogu za Ich wspólnie przeżyty czas. 
  

Celebrant  tej  Mszy św. ks. Krzysztof Nowak, przed  końcowym  błogosławieństwem, 

 złożył  czcigodnym  Jubilatom  

osobiste gratulacje i życzenia nawiązujące do niedzielnej Ewangelii św. Jana  

o pierwszym cudzie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. 
 

Po Mszy św. osoby indywidualne oraz przedstawiciele  

Wspólnoty Żywego Różańca i naszej Grupy Modlitwy  

wraz z serdecznymi gratulacjami i życzeniami przekazali drobne upominki. 

 
 

 

 

DDDRRROOODDDZZZYYY         JJJUUUBBBIIILLLAAACCCIII!!!   
W tak pięknym dniu, jakim jest  555555...   rrroooccczzznnniiicccaaa  

zawarcia  przez  Was  SSSaaakkkrrraaammmeeennntttuuu      MMMaaałłłżżżeeeńńńssstttwwwaaa,  

życzymy  błogosławieństwa Bożego,   

radości i pokoju serca, a nade wszystko sił i zdrowia,  

by w radości przeżywać kolejne rocznice ... 
 

Grupa Modlitwy Ojca Pio 

z ks. Dariuszem Karoniem 
 

Sosnowiec Zagórze, 14. stycznia 2017 roku 

 

5555  LLAATT  
RRAAZZEEMM  

  

    

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip797Vnb_RAhXGbZoKHW0CCikQjRwIBw&url=http://www.zabki24.pl/2011/12/zlote-gody-w-zabkach/&psig=AFQjCNEw4w-tf2m4H4F3qi8Obh7f0Ig-Cw&ust=1484400533584749


  

  

  

  

  

  

 

 

  



Wtorek    18.  stycznia  2022  -  godz. 19  

 
 

 

 

 

 

 

 

Część formacyjną pierwszego w Nowym 2022 Roku 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 „Ojcze Ciebie 

przyzywamy” i po modlitwie franciszkańskiej ks. Dariusz poprowadził  modlitwę  Słowem  Bożym – 

rozważano: Mt 4, 13-16 [DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI. KAZANIE NA GÓRZE. Zadanie 

uczniów.] oraz katechezę formacyjną „Na drodze do życia zakonnego” opracowaną przez            

br. Tomasza Protasiewicza OFMCap zamieszczoną w Nr 1(133) Styczeń/Luty 2022 „GŁOSU OJCA 

PIO”. Następnie był też wspólny czas dzielenia: z wykorzystaniem medytacji biblijnej opracowanej na 

podstawie książki „Tajemnice Ewangelii” ks. Edwarda Stańka oraz odśpiewaniem pieśni  „O gwiazdo 

Betlejemska …”.  
 

W  części organizacyjnej spotkania: 
 

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

 złożył serdeczne życzenia noworoczne członkom Grupy Modlitwy i ich rodzinom; 

 podziękował za udział członków Grupy Modlitwy w kolejnej przedświątecznej zbiórce 

żywności w BIEDRONCE w dniach 3 - 4. grudnia (piątek i sobota) wraz z wolontariuszami 

szkolnego koła Caritas; 

 zaprosił na comiesięczną Mszę św. w niedzielę 23 stycznia, po której - w ramach 

Międzynarodowego Dnia Wierności Grup Modlitwy Ojca Pio z okazji kolejnej rocznicy 

Obłóczyn Zakonnych św. Ojca Pio z Pietrelciny - na „OBRZĘD  ZŁOŻENIA  OBIETNICY   

WIERNOŚCI” poprzez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i zobowiązania wierności      

do  życia  w  duchu  św. Ojca  Pio;            
 

 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, m.in. poinformowała: 
  

 o przebiegu w naszej parafii corocznej akcji Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie 

„KADZIDŁO- Twój dar dla Ubogich”; 

 o zbliżającej się lutowej akcji „Pączek dla Afryki”; 

 o otrzymanym zaproszeniu na „Wielkopostny Dzień Skupienia GMOP z Archidziecezji 

Katowickiej” w sobotę 5. marca do parafii braci kapucynów w Bytomiu; 

 o wysłaniu do ośmiu animatorów GMOP zaproszenia na pierwsze diecezjalne spotkanie 

informacyjno-formacyjne a naszym Sanktuarium w niedzielę 27. lutego b.r.; 

 o ukazaniu się w styczniowo-lutowym numerze „GŁOSU OJCA PIO” - w dodatku La Cassa 

Sollievo Della Sofferenza Nr 1(67)2022 dla Grup Modlitwy Ojca Pio - tekstu 

zatytułowanego „Grupy Modlitwy diecezji sosnowieckiej mają koordynatora”.  
 

Na zakończenie spotkania odmówiono dziesiątkę różańca I Tajemnicy Radosnej  

„Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie”, a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski,  

po którym ks. Dariusz udzielił obecnym błogosławieństwa. Zebrano datki do „kapelusza”. 

 

  
 

 

71.  STYCZNIOWE  

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. 

 



 

 



 

Niedziela   23. stycznia  2021  -  godz. 1630 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIEDZIELA   SŁOWA   BOŻEGO 
W dniu 23 stycznia br. podczas comiesięcznej Mszy św. i nabożeństwa ku czci św. Ojca Pio,       

nasza GRUPA MODLITWY OJCA PIO przyłączyła się do wspólnego świętowania  

kolejnej rocznicy obłóczyn zakonnych św. Ojca Pio poprzez celebrację  

„„„DDD   NNN   III   AAA            WWW   III   EEE   RRR   NNN   OOO   ŚŚŚ   CCC   III”””      

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

(korzystając z nadesłanego konspektu z San Giovanni Rotondo). 

 

 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  

oraz w intencjach zanoszonych za wstawiennictwem św. Ojca Pio”. 
 

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

który odczytał przypisaną na tę niedzielę Ewangelię 

oraz przygotowaną comiesięczną  katechezę parafialną zatytułowaną  „Hierarchia Kościoła”.. 
 

W liturgii słowa udział brali członkowie GRUPY MODLITWY OJCA PIO: 
 

 czytanie mszalne  1      :    Anna Grabowska, 

 śpiewanie psalmu            

 czytanie mszalne  2        

 modlitwa wiernych        :     Halina Kontowicz. 

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 oraz 

 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 odstąpiono od ucałowania relikwii św. Ojca Pio. 

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

którą prowadziła Teresa Duszyc - animatorka GRUPY MODLITWY. 

 

 

 

 

Każdego roku Grupy Modlitwy Ojca Pio na całym świecie są wzywane przez Międzynarodowe 

Centrum w San Giovanni Rotondo do potwierdzenia swojego zaangażowania wierności Ewangelii, 

zgodnie z duchowością Ojca Pio z Pietrelciny, poprzez  

OBRZĘD  ZŁOŻENIA  OBIETNICY  WIERNOŚCI.  

Obrzęd tego zobowiązania do wierności obchodzony jest  w dniu  22 stycznia,   

w którym wspomina się obłóczyny Ojca Pio z Pietrelciny,  

(lub w innym dniu uzgodnionym z asystentem duchowym).                                                                                          

Jeśli odprawiana jest Msza Święta, obrzęd ten może mieć miejsce po homilii  

lub przed końcowym błogosławieństwem 
 

 

Florian Joniak, 
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CELEBRACJA  DNIA  WIERNOŚCI 
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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.  

 

 

>  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 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. 

  

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

ZOBOWIĄZANIE  WIERNOŚCI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da: duszyc [mailto:duszyc@tlen.pl] 

Inviato: domenica 23 gennaio 2022 20:20 

A:centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it 

Oggetto: celebracja Dnia Wierności 

 Szczęść Boże, witam serdecznie! 

 Pragnę poinformować, że GMOP przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu 

przyłączyła się do wspólnego świętowania 119 rocznicy obłóczyn Ojca Pio. 

W dniu 23 stycznia br. podczas comiesięcznej Mszy św. i nabożeństwa ku czci św. Ojca Pio 

przeprowadziliśmy celebrację „DNIA WIERNOŚCI” korzystając z nadesłanego konspektu ( w 

załączeniu kilka zdjęć). 

 Przy tej okazji dziękujemy również za przesłane życzenia świąteczne i wszelkie inne materiały 

formacyjne. 

 Pokój i Dobro! 

Pozdrawiam, 

Teresa Duszyc - animatorka GMOP 
 

24 sty 2022 12:17  

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it 

Szczęść Boże! 

 Dziękujemy za przesłąną informację o uczestnictwie w celebracji Dnia Wierności, jak również 

zdjęcia upamiętnające to nabożeństwo. 

 Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie. 

Pokój i dobro! 

 



Środa   2. lutego  2022 – godz. 18 

 
 

ŚWIĘTO  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO 

(MATKI  BOSKIEJ  GROMNICZNEJ) 
 

Msza św.  
zamówiona przez  

GRUPĘ  MODLITWY  OJCA  PIO 
w intencji zmarłego  

śp. Zdzisława FIRSZTA 

męża Elżbiety -  członkini naszej Grupy Modlitwy. 

Niedziela  -  13.  i  20. lutego  2022  

 

 

From:outlook_C94845E35482DC51@outlook.com [mailto:duszyc@o2.pl] 

Sent: Friday, February 4, 2022 11:07 AM 

 

To:paczek@misje.kapucyni.pl 

Subject: Pączek dla Afryki 

  

Pokój i Dobro! 
 
Pragnę poinformować, że Grupa Modlitwy Ojca Pio przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu 
Zagórzu, podobnie jak w latach 2019 i 2020  zamierza zorganizować „III Parafialny Kiermasz Misyjny”   
z możliwością nabycia pączków. 
Pączki w cenie promocyjnej zapewni nam „Cukiernia Auchan” w Sosnowcu. 
 
Kiermasz będzie się odbywał w niedziele po Mszach Świętych 13 i 20 lutego. 
  
Pozdrawiam serdecznie 
Teresa Duszyc – animatorka GMOP (tel. 505 393 206) 

 

 

 

  

 

 

 

  

https://milujciesie.org.pl/msza-sw-ojca-pio.html
mailto:duszyc@o2.pl


 

DOBRE  CZYNY  ROZKWITAJĄ  PRZEZ  PĄCZKOWANIE !  

W naszej parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu w kolejne niedziele 13. i 20. lutego  

odbywał się III PARAFIALNY KIERMASZ MISYJNY, którego inicjatorem i organizatorem  

była  GRUPA MODLITWY OJCA PIO przy współpracy z wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas,  

których opiekunem duchowym jest ks. Dariusz Karoń oraz Cukiernią AUCHAN w Sosnowcu.  

Kiermasz - pod patronatem proboszcza parafii ks. kan. Stanisława Łypa - wpisał się w kolejną edycję 

ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Wyślij pączka do Afryki” prowadzonej przez  

krakowską Fundację „Kapucyni i Misje”, w tym roku pod hasłem „Zbudujmy dla nich studnie”. 

Akcja „pączkowania” spotkała się ponownie z dużym zainteresowaniem  

i życzliwością parafian oraz gości. 

Apetyt na pączki również dopisał - w sumie na kiermaszu zakupiono blisko 900 pączków,  

a zebraną kwotę  22..229922  zzłłoottee  przekazano na konto Fundacji. 

 

 

  
 

Wyślij pączka do Afryki paczek@misje.kapucyni.pl                                                                               9 lut 2022 11:28  
 

Szczęść Boże, 
Pani Tereso 
 

Bardzo dziękujemy za ponowne zgłoszenie Grupy i Parafii do naszej akcji „wyślij pączka do 
Afryki”. 
 

Już Was dopisaliśmy do naszej listy na stronie https://paczek.kapucyni.pl/gdzie-paczkujemy 
 

W tym roku głównym hasłem akcji jest - budujemy studnie. Poza tym zbieramy fundusze na 
realizowane już od kilku lat: dożywianie dzieci i  opłacenie im nauki, pomoc dla ubogich i wiele 
innych. Opis projektów, które będą realizowane, znajdzie Pani na oficjalnej stronie 
akcji  paczek.kapucyni.pl/na-co-zbieramy 
 

Dzisiaj wyślemy Pani materiały promocyjne (bezpłatne i bezzwrotne). Czy adres 
Sosnowiec ul. Kielecka 39/11 jest aktualny? 
Jeżeli będziecie mieć zdjęcia z akcji i możecie je udostępnić, to bardzo prosimy o przesłanie. 
 

I tak jak w ubiegłych latach chcemy dyplomami wyróżnić wolontariuszy, którzy byli aktywni 
podczas akcji, dlatego proszę przy akcji zapamiętać, a później przysłać mi listę z imionami i 
nazwiskami osób, które chciałaby Pani wyróżnić. 
 

Bardzo dziękujemy za chęć uczestnictwa i życzymy powodzenia. 
  
Pozdrawiam 
Diana Bonowicz 
Tel. 795 415 784 
 

Przez  cały  okres  WIELKIEGO  POSTU  można  indywidualnie  wspomagać 
akcję  „pączkowania”. 

Kup wirtualnego pączka - pomożesz wybudować studnie w Afryce! 
Twoja darowizna sprawi, że kobiety nie będą chodzić wiele kilometrów po wodę 

a dzieci przestaną chorować, bo będą pić czystą wodę ze studni głębinowych. 
Możesz też podarować afrykańskiemu dziecku ciepły posiłek i kolejny rok nauki w szkole. 
 

to kubek czystej wody z nowej studni 
 

to posiłki dla osieroconych dzieci 
 

to edukacja dla dzieci z buszu 
 

to lekarstwa dla chorych 
 

paczek.kapucyni.pl 

https://paczek.kapucyni.pl/
mailto:paczek@misje.kapucyni.pl
https://paczek.kapucyni.pl/gdzie-paczkujemy
https://paczek.kapucyni.pl/na-co-zbieramy


   

  



  



 

  

Fot. :  Bożena Firlus  i  Teresa Duszyc   GMOP 



Dostajesz tę wiadomość, bo wsparłaś Fundację Kapucyni i Misje z siedzibą w Krakowie, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków. 
Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, 
XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000356850, posiadająca status OPP, prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze 

zadań publicznych 

 

 

 

Podziękowania od misjonarzy! 
24 lut 2022 16:31  

Wyślij pączka do Afryki paczek@misje.kapucyni.pl 

do 

DUSZYC@O2.PL 

Pokój i dobro! 

Pani Tereso 
 
Dzisiaj otrzymaliśmy od Pani darowiznę w wysokości  2292 zł złożoną 
w ramach akcji "Wyślij pączka do Afryki 2022" w imieniu 
Grupy Modlitwy Ojca Pio przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu. 

Państwa darowizna sprawi, że kobiety nie będą chodzić wiele kilometrów po wodę 
a dzieci przestaną chorować, bo będą pić czystą wodę ze studni głębinowych. 

Dzięki dokonanej wpłacie afrykańskie dziecko otrzyma ciepły posiłek 
i nadal będzie mogło chodzić do szkoły. 
Serdecznie dziękujemy! 

Z błogosławieństwem i modlitwą za Panią i Pani bliskich 
br. Jerzy Steliga OFMCap 
 
Fundacja Kapucyni i Misje 

Dostajesz tę wiadomość, bo wsparłaś Fundację Kapucyni i Misje z siedzibą w Krakowie, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków. 
Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia          

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000356850, posiadająca status OPP, prowadzącą działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych 
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Część formacyjną spotkania, prowadzoną przez ks. Dariusza, rozpoczęliśmy modlitwą          

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

Po odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio „Byłeś wśród nas” i po modlitwie franciszkańskiej            

ks. Dariusz poprowadził  modlitwę  Słowem  Bożym – rozważano: Mt 5, 17-20 [DZIAŁALNOŚĆ 

JEZUSA W GALILEI. UCZEŃ CHRYSTUSA WOBEC DEKALOGU. Jezus a Prawo.] oraz katechezę 

formacyjną „Powołanie i życie zakonne” opracowaną przez br. Tomasza Protasiewicza OFMCap 

zamieszczoną w Nr 1(133) Styczeń/Luty 2022 „GŁOSU OJCA PIO”. Następnie był też wspólny       

czas dzielenia: z wykorzystaniem medytacji biblijnej opracowanej na podstawie książki „Tajemnice 

Ewangelii” ks. Edwarda Stańka oraz odśpiewaniem pieśni  „O Panie Tyś moim pasterzem …”.  
 

W  części organizacyjnej spotkania: 
 

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

 zgodnie z naszą tradycją, z animatorką Teresą Duszyc, złożył Jubilatowi                                

- Józefowi Dybkowi, serdeczne życzenia z okazji „okrągłych” URODZIN                           

wraz z okolicznościowym prezentem; 

 poprosił o pomoc przy wszelkich pracach związanych z organizowanym w naszym 

Sanktuarium pierwszym diecezjalnym spotkaniem informacyjno-formacyjnym animatorów 

GMOP z naszej diecezji w niedzielę 27. lutego b.r. ;            
 

 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, m.in.:  
 

 poinformowała o przebiegu w naszej parafii corocznej akcji Fundacji „Kapucyni i Misje”   

w Krakowie „Pączek dla Afryki”, tym razem pod hasłem „Zbudujmy dla nich studnie”, 

dziękując równocześnie za pomoc wielu członków Grupy Modlitwy i wolontariuszom                 

ze szkolnego koła Caritas;  

 zapraszała do wspólnego wyjazdu na coroczny „Wielkopostny Dzień Skupienia GMOP z 

Archidziecezji Katowickiej i Grup zaprzyjaźnionych” w sobotę 5. marca, tym razem              

do parafii braci kapucynów w Bytomiu;  

 zapraszała do kina NOWOŚĆ w Będzinie na film „Nędzarz i Madame” w dniu 15. marca. 
 

 

Na zakończenie spotkania odmówiono dziesiątkę różańca II Tajemnicy Radosnej  

„Nawiedzenie Świętej Elżbiety”, a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski, 

 

 

 

 

  

po którym ks. Dariusz udzielił obecnym błogosławieństwa.  

Zebrano datki do „kapelusza”. 

 

  
 

 

72.  LUTOWE  

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. 

 



 

  

 

Zgodnie ze zwyczajem  naszej 

GRUPY  MODLITWY  OJCA  PIO 

ks. Dariusz  

wraz z animatorką  

Teresą Duszyc  

złożyli lutowemu JUBILATOWI 

Józefowi  DYBKOWI 

życzenia  

wraz z upominkiem 

z okazji okrągłej rocznicy URODZIN. 
 

„Sto lat, sto lat …” 
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>  Wspomnienie św. Polikarpa ze Smyrny, biskupa i męczennika < 

 

         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,  

                   oraz w intencjach  zanoszonych  

                za wstawiennictwem  św. Ojca Pio”.  
 

Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp  

a w koncelebrze uczestniczył ks. Gość.  

Ks. proboszcz  w ramach katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio. 
 

W liturgii słowa udział brali członkowie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO: 
 

 czytanie mszalne            

 śpiewanie psalmu            

 modlitwa wiernych          :     Zbigniew Duszyc. 
 

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i ks. kan. Stanisław  poprowadził dwa nabożeństwa: 
 

 środowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  oraz 
 

 dziękczynno-błagalne, z Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa,                         

wraz z odczytaniem intencji zanoszonych do Świętego Kapucyna.  
 

Na zakończenie ks. proboszcz pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem. 
 

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem  

wystawione relikwie uczczono 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florian Joniak, 



  



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W niedzielę 27 lutego, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu, odbyło się 

„Pierwsze diecezjalne spotkanie informacyjno - formacyjne dla animatorów 

Grup Modlitwy św. Ojca Pio z diecezji sosnowieckiej”. 

Inicjatorem tego spotkania był ks. Dariusz Karoń – Pierwszy Diecezjalny 

Koordynator Grup Modlitwy św. Ojca Pio, mianowany na to stanowisko przez 

Ordynariusza Biskupa Grzegorza Kaszaka dekretem z dnia 25. sierpnia 2021 roku.          

Celem spotkania było stworzenie możliwości wzajemnego poznania się osób animujących 

działalność grup w poszczególnych parafiach oraz wymiana doświadczeń poprzez prezentacje 

form pracy duchowej, charytatywnej i osobiste doświadczenia łask otrzymywanych         

przez pośrednictwo św. Ojca Pio.  

W diecezji sosnowieckiej aktualnie działa dziewięć Grup Modlitwy św. Ojca Pio.                    

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu parafii: Nawiedzenia NMP w Będzinie,    

NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym, MB Różańcowej w Sosnowcu  

Klimontowie, św. Brata Alberta w Sosnowcu, św. Maksymiliana w Olkuszu, NMP Nieustającej 

Pomocy w Kluczach oraz MB Fatimskiej  w Sosnowcu Zagórzu. 
 

              PIERWSZE 

           DIECEZJALNE 
  spotkanie  informacyjno – formacyjne 

                ANIMATORÓW 

  GRUP MODLITWY św. OJCA PIO 

        Diecezji Sosnowieckiej 

              Niedziela,  27. luty 2022 

 



 Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11 Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 

celebrowaną przez ks. kan. Stanisława Łypa proboszcza parafii, który na wstępie przywitał 

przybyłych gości. W liturgię Słowa czynnie zaangażowały się członkinie parafialnej Grupy 

Modlitwy. Mszę św. zakończyła pieśń do Ojca Pio, w treści której są między innymi słowa 

określające charyzmat Grup Modlitwy św. Ojca Pio: 

„Nasza grupa prosi Ciebie, byś pogłębił miłość w nas, 

Byśmy mogli wspierać bliźnich, którzy potrzebują nas. 

Chcemy radość nieść i pokój i nadzieją chcemy być. 

  Dla tych, którzy nie potrafią z Bogiem żyć”. 
 

Część informacyjno – formacyjna spotkania przebiegała w salce katechetycznej na 

plebanii. Gospodarzem był ks. Dariusz Karoń wraz z zarządem parafialnej Grupy Modlitwy, 

której jest zarazem asystentem duchowym. 

Na wstępie ks. Dariusz przypomniał, jak wielkim czcicielem Matki Bożej Fatimskiej był        

św. Ojciec Pio i jak wielkiego wsparcia doświadczał w codziennych cierpieniach ten - 

ukrzyżowany bez krzyża – święty stygmatyk.  

Przypomniał fakt z życia Ojca Pio, jak Matka Boża Fatimska uzdrowiła go z ciężkiej choroby. 

Miało to miejsce 6. sierpnia 1959 roku podczas krótkiego, nieplanowanego nawiedzenia 

„wędrującej” Figury Matki Bożej Fatimskiej Domu Ulgi w Cierpieniu oraz klasztoru                

w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio był w tym czasie bardzo poważnie chory. Z trudem zszedł 

do zakrystii kościoła by móc pomodlić się i ucałować statuę Madonny z Fatimy. Podczas gdy 

helikopter wiozący figurę Matki Bożej startował do dalszej drogi, Ojciec Pio podprowadzony 

przez współbraci do okna balkonu, zapłakał i powiedział: „Najświętsza Panno, moja Mamusiu, 

zachorowałem, gdy przybyłaś do Włoch, teraz, kiedy odjeżdżasz, nic mi nie powiesz...”?             

i pomachał chusteczką. Helikopter oddalał się już od San Giovanni Rotondo, kiedy drugi pilot 

niespodziewanie poprosił, by zawrócić i wykonać jeszcze trzy okrążenia nad klasztorem jako 

znak pozdrowienia dla Ojca Pio. Właśnie w tym momencie, jak przekazują świadkowie, Ojciec 

Pio poczuł dreszcz na całym ciele i wykrzyknął do współbraci: „Zostałem uzdrowiony...!”.      

W istocie było to uzdrowienie, potwierdzone później przez lekarzy jako trudne do wyjaśnienia 

przez medycynę. 

Ojciec Pio miał też swoje osobiste, pełne czułości zwroty, którymi odnosił się do swojej 

„Mateczki”, „Mateńki”, „Kochanej Matki”, „Madonny”, „Pięknej Matki”, „Najbardziej Świętej 

Matki”. Swoim duchowym dzieciom zawsze mówił, a dwa dni przed śmiercią jeszcze raz 

powtórzył: „Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej 

Różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie 

pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim         

i nad wszystkimi”. 

Te słowa Ojca Pio są szczególnie ważne dla każdego, nie tylko dla członków Grup Modlitwy 

Ojca Pio zwłaszcza w obecnym czasie walki duchowej między dobrem i złem, w czasie 

rozpoczętej wojny na Ukrainie, która zagraża Polsce, całej Europie a nawet światu - 

powiedział na zakończenie ks. Dariusz.  
 

Następnie animatorka Teresa Duszyc  podkreśliła jak ważnym stał się fakt powołania   

w naszej diecezji koordynatora Grup Modlitwy Ojca Pio i wyraziła radość z tak licznej 

obecności przedstawicieli tych grup. Dla uświadomienia jak wielką i różnorodną rodzinę 

stanowią duchowe dzieci św. Ojca Pio podała informację, że na całym świecie działa         

2949 GMOP zarejestrowanych w Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo 

oraz być może podobna ilość GMOP lokalnych, nie zarejestrowanych we włoskim Centrum.  

W Polsce wg rejestru Krajowego Duszpasterza Grup Modlitwy Ojca Pio, o. Romana Ruska 

OFMCap istnieje 401 grup ogółem, w tym 199 grup zarejestrowanych w San Giovanni 

Rotondo. W naszej diecezji zarejestrowane są tylko dwie grupy z odnotowanych ogółem 



 dziewięciu. Stąd oczywistą staje się potrzeba wzajemnej współpracy w tym zakresie.           

W związku z tym zostały wręczone przedstawicielom grup materiały pomocowe, zawierające 

także obowiązujący druk „Zgłoszenia nowej Grupy Modlitwy” w San Giovanni Rotondo.  

Na zakończenie animatorka poinformowała, że w numerze 1(133) styczeń/luty 2022 „Głosu 

Ojca Pio” - w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy Ojca Pio - zamieszczony został artykuł 

zatytułowany „Grupy Modlitwy diecezji sosnowieckiej mają koordynatora”, zachęcając 

równocześnie do lektury tego podstawowego czasopisma formacyjnego.  
 

Dzięki uprzejmości Redakcji Wydawnictwa Serafin, które nieodpłatnie przekazało 

organizatorom spotkania 20 egz. tego numeru „Głosu Ojca Pio”, wszyscy uczestnicy spotkania 

otrzymali go w prezencie.  
 

Zasadniczą częścią spotkania były prezentacje grup, które ukazały bogactwo duchowe 

tych grup, różnorodność form pracy, niezwykłe doświadczenia obecności i działania św. Ojca 

Pio w życiu wielu osób. W wypowiedziach przewijała się również radość z bycia razem.          

Z każdej wypowiedzi wynikało, że podstawową formą modlitwy i formacji jest comiesięczna 

Msza św. i nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio z udziałem Jego relikwii i zanoszenie próśb         

i podziękowań do Miłosiernego Boga za wstawiennictwem tego świętego Stygmatyka.           

W kilku grupach odbywają się również dodatkowe spotkania formacyjne polegające między 

innymi na: włączaniu się w brewiarzową modlitwę Kościoła, rozważaniu fragmentów        

Pisma Świętego i dzieleniu się Słowem Bożym oraz pogłębianiu duchowości św. Ojca Pio 

poprzez poznawanie jego życiorysu, jego tekstów, oraz katechez zamieszczanych w „Głosie 

Ojca Pio”. Warto podkreślić, że najdłuższym „stażem z Ojcem Pio”  -  od 11. grudnia 1981 

roku - może pochwalić się Grupa Modlitwy z parafii Nawiedzenia NMP w Będzinie. Wyjątkowe 

świadectwo działalności charytatywnej przedstawiła Maria Mokańska, animatorka GMOP z 

parafii MB Różańcowej w Sosnowcu Klimontowie obejmującej m. in. własnoręczne, grupowe  

przygotowywanie i wydawanie przez ponad 12. lat cotygodniowych obiadów „czwartkowych” 

dla ok. 25 osób bezdomnych – początkowo na dworcu kolejowym Sosnowiec Główny,            

a następnie w Ogrzewalni dla bezdomnych w Sosnowcu Środuli. 
 

Na spotkaniu zrodziła się również chęć wzajemnego spotykania się w parafiach. 

Uwieńczeniem tej części spotkania był wspólny obiad. 
 

Pierwsze  diecezjalne spotkanie animatorów Grup Modlitwy św. Ojca Pio z diecezji 

sosnowieckiej  zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji przy 

Sanktuarium MB Fatimskiej i modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez   

ks. Dariusza Karonia w intencji zaprzestania działań wojennych na Ukrainie                       

oraz o  zachowanie pokoju w Polsce i na świecie, a także w intencji dziękczynnej                 

za dar spotkania i z prośbą o dalszy rozwój Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji sosnowieckiej. 
 

Teresa Duszyc, animatorka GMOP  

przy parafii MB Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu 

 

 

 

Relacja z tego  spotkania animatorów GMOP , wraz ze zdjęciami,  

znalazła się także - w dniu 1. marca b.r.  

na stronie internetowej Diecezji Sosnowieckiej  (w  Aktualnościach) 

 pod tytułem:  

„Sosnowiec: spotkanie animatorów Grup św. o. Pio”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

MSZA  

ŚWIĘTA 

Powitanie przybyłych na spotkanie przedstawicieli  GMOP 
z diecezji sosnowieckiej  

przez proboszcza ks. kan. Stanisława Łypa. 



LITURGIA  SŁOWA 

  

Czytanie mszalne 1: 

Wiesława Białas 
Czytanie mszalne 2: 

Marianna Radosz 

Modlitwa wiernych 

Halina Kontowicz „List bp Grzegorza Kaszaka  
w związku z rosyjskiem atakiem na Ukrainę” 

ks. kan. Stanisław Łyp 



 

  



 



  



 

  

 

SPOTKANIE  W  SALCE  NA  PLEBANII 

Redaktor Piotr Lorenc 

z tygodnika  katolickiego 

„NIEDZIELA” 



 



  



 

  



 

  



  

 

OBIAD  NA  PLEBANII 



 

  

 

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

W  KAPLICY  ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 



 



  



  



 



   W W W .O J C I E C P I O . P L  

O P U B L I K O W A N E  1  L U T E G O ,  2 0 2 2  
 

Drodzy pielgrzymi, polscy czciciele Ojca Pio    

w kraju i za granicą. 

Witamy serdecznie w Nowy Roku i w nowym 
rozpoczynającym się sezonie turystyczno – 
pielgrzymkowym. Zwracamy się do was z San 
Giovani Rotondo, ziemi Ojca Pio z życzeniami 
wszelkiego dobra na ten szczególny czas,            
w którym – z racji panującej pandemii – 
przychodzi nam mierzyć się z sytuacjami 
trudnymi, często przekraczającymi nasze siły    
i możliwości.  Rok 2022 dla czcicieli Ojca Pio 
będzie szczególnie uroczysty, ponieważ 
przyniesie obchody rocznicy: 20. lat od 
kanonizacji Ojca Pio. 

  
18 - 19  czerwiec 2022 

Przygotowujemy się do tego wielkiego wydarzenia dbając jednocześnie o przypadającą w tym 

roku rocznicę powstania polskiego centrum biura pielgrzyma, które działa przy Sanktuarium 

Świętego Ojca Pio już 20 lat. Tak! To już 20 długich lat służymy pomocą w obsłudze, 

przyjmowaniu i oprowadzaniu polskich pielgrzymów nawiedzających Sanktuarium!               

Drodzy pielgrzymi, organizatorzy, kapłani, piloci, którzy w grupach czy indywidualnie 

nawiedziliście  w ostatnich latach Sanktuarium Świętego Ojca Pio! Troszcząc się o upamiętnienie 

tego czasu, zwracamy się więc do Was z prośbą o nadsyłanie materiałów, które pomogą nam 

utworzyć kronikę wspomnień. 
 

Planujemy zamieścić w niej między innymi; 

-fotografie indywidualne lub grupowe (mile widziane będą ujęcia podczas oprowadzania grup 

przez przewodnika z Sanktuarium), 

-opinie, refleksje, na temat naszej pracy, wrażenia ze spotkań z przewodnikiem, opinie na temat 

współpracy w obsłudze pielgrzymów, ogólne wrażenia, szczególne świadectwa grupowe                

i indywidualne. 
 

Prosimy, aby nadesłane materiały zawierały krótką informację o tym, czy pochodzą z jakiegoś 

wydarzenia obchodzonego w Sanktuarium, takiego jak np. Beatyfikacja, Kanonizacja, ważna 

rocznica itp. Zależy nam na tym, by na fotografiach figurowała data. 

Z góry dziękując za zainteresowanie i zaangażowanie w wyżej wymienionej inicjatywie, pragniemy 

załączyć zaproszenie do uczestnictwa w tegorocznym Czuwaniu z Ojcem Pio w Krakowie 

Ƚagiewnikach, które odbędzie się 18. czerwca. Wspomnieniami ze spotkań z polskimi 

pielgrzymami, którzy w minionych 20. latach odwiedzili Sanktuarium Świętego Ojca Pio, dzielić się 

będzie pani Beata Grzyb – długoletnia przewodniczka polskiego sektora biura pielgrzyma, 

świadek wielu znaczących wydarzeń, które wpisały się w kronikach polskich wspomnień na etapie 

drogi Ojca Pio do świętości. 

Niech ten jubileusz będzie dla organizatorów tegorocznych wyjazdów szczególnym zaproszeniem 

do odwiedzin miejsc naznaczonych obecnością Świętego stygmatyka. 
 

Z życzeniami owocnej pracy na pielgrzymkowych szlakach serdecznie pozdrawiamy 
Beata Grzyb. 
Polska sekcja biura pielgrzyma przy Sanktuarium Świętego Ojca Pio  
w San Giovanni Rotondo. 

https://www.ojciecpio.pl/wp-content/uploads/2022/02/DSCN1230-scaled.jpg
https://www.ojciecpio.pl/uncategorized/drodzy-pielgrzymi-polscy-czciciele-ojca-pio-w-kraju-i-za-granica/
https://www.ojciecpio.pl/uncategorized/drodzy-pielgrzymi-polscy-czciciele-ojca-pio-w-kraju-i-za-granica/
https://www.ojciecpio.pl/uncategorized/drodzy-pielgrzymi-polscy-czciciele-ojca-pio-w-kraju-i-za-granica/


 

 

      NOWOŚĆ! 
 

Ludzie od Ojca Pio oczekują cudów, 

czynów nadzwyczajnych, ale nie zauważają,                    

że największym cudem jest istnienie świata       

i każdego człowieka.  

Ojciec Pio uczy nas uwagi, troski, 

miłosierdzia, ale i wytrwałej modlitwy, a także 

znoszenia codziennych trudów i cierpienia.     

On dzięki modlitwie i nieustannemu 

zjednoczeniu z Ukrzyżowanym przemienia 

cierpienie w miłość, ból w szczęście, smutek   

w radość. Kocha Chrystusa i Jego Matkę – 

drogami tej miłości chce poprowadzić każde   

ze swych duchowych dzieci. 

 

 

 

 



OPRACOWANIE:   Zbigniew  Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio 

 

 

Twój 1% ma znaczenie! Dzięki niemu rocznie pomagamy 

ponad 1600 osobom bezdomnym,  
dlatego prosimy… 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU na rzecz  
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio 

W rubryce dotyczącej 1% wpisz: KRS: 0000 21 72 72 
a jako cel szczegółowy możesz wpisać: DZIEŁO. 

  
  

  
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dzielopomocy.pl  

  


