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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Sosnowiec

„Jezus nigdy nie pojawia się bez krzyża,
ale i krzyż nigdy nie pojawia się bez Jezusa”.
św. Ojciec Pio

c. d.

Sobota

5. marca 2022 - godz. 10 - Bytom

Przedstawiciele naszej Grupy Modlitwy:
ks. Dariusz Karoń, Halina Kontowicz oraz Teresa i Zbigniew Duszycowie
- na zaproszenie ks. Zygmunta Klima uczestniczyli
w

WIELKOPOSTNYM DNIU SKUPIENIA
GRUP MODLITWY OJCA PIO DIECEZJI KATOWICKIEJ
w kapucyńskiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu.
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PROGRAM
Rozpoczęcie i powitanie Uczestników.
Droga Krzyżowa ze św. Ojcem Pio.
Konferencja.
Anioł Pański.
Msza święta.
Przerwa na posiłek.
Adoracja.
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Zakończenie.

Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu został wzniesiony staraniem
proboszcza parafii Św. Trójcy – ks. prałata Augustyna Świerka w latach 1936-1937. Projekt kościoła
wykonał architekt Otto Linder ze Stuttgartu. Konstrukcję architektoniczną oparł na wycinku kuli i uzyskał
kształt czaszy, a na jej obwodzie umieścił prezbiterium. Budową kierował mistrz budowlany
F. E. Neumann z Bytomia. Kamień węgielny położono 20 VI 1936 roku. Kościół jest nie orientowany.
Wnętrze wsparte na filarach przechodzących w żebra podpierające nakrywającą całość kopułę.
Konstrukcja nośna żelbetonowa z wypełnieniem ściankami z elementów żelbetonowych.
Całość otynkowana. Krycie dachu blachą (w miejsce pierwotnej dachówki). Podcieniowe przejście łączy
kościół z budynkami plebani. Całość utrzymana w stylu monumentalnego konstruktywizmu. We wnętrzu
na szczególne wyróżnienie zasługują białe, wysmukłe figury Apostołów. Jasne przestronne wnętrze
oświetlone ciepłym, miodowym światłem witraży stwarza wyjątkowo korzystne wrażenie. Na tym tle
pięknie kontrastują proste ołtarze z czarnego marmuru. Wieża wysoka na 46 m, mieści zakrystię i kilka
salek do nauki religii, a obecnie na spotkania dla grup i wspólnot. Pierwotnie kościół szczycił się czterema
dzwonami, z których tylko jeden, najmniejszy, ocalał z czasów wojny. Pod prezbiterium usytuowano salę
na parafialne zebrania, obecnie znajduje się tam piękna kaplica św. Franciszka.
Kościół konsekrował 31 X 1937 roku kard. A. Bertram. Parafię erygowano 18 V 1940 roku
na terenach wydzielonych z parafii Św. Trójcy, św. Barbary i św. Józefa. Pierwszym duszpasterzem
do 1945 roku był ks. Jan Kokoszka. W latach 1945-1948 parafię prowadzili jezuici.
Na życzenie administratora apostolskiego ks. dr Bolesława Kominka z Opola, dnia 13 VIII 1948 roku,
opiekę nad parafią przejęli kapucyni. Pierwszym proboszczem z zakonu kapucynów został mianowany o.
Kazimierz Niczyński. Dzięki jego staraniom we wszystkich oknach kościoła zamontowano witraże

oraz namalowano dwa obrazy olejne: Bożego Miłosierdzia i Serca Matki Bożej. Namalował je artysta
malarz Adolf Hyła z Krakowa.
W latach 80-tych i 90-tych kościół słynął z silnej działalności patriotyczno-solidarnościowej.
Organizowane były Msze za Ojczyznę, nabożeństwa religijno-patriotyczne i Tygodnie Kultury
Chrześcijańskiej.
Jednym z uczestników takiego tygodnia Kultury chrześcijańskiej był bł. ks. Jerzy Popiełuszko,
który 8 X 1984 roku, na kilka dni przed swoim męczeństwem, odprawił w tutejszej świątyni
Mszę św. i wygłosił kazanie.
22 X 2017 roku, obchodzono uroczystość 80. lat konsekracji kościoła.
Od 2017 roku proboszczem parafii jest o. Łukasz Kopeć OFMCap. Obecnie opiekunem
duchowym Grupy Modlitwy Ojca Pio jest o. Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap, a animatorem
pani Mariola Gogol. Grupa liczy około 45 członków, pochodzących nie tylko z tutejszej parafii,
ale z całego Bytomia, a także z Tarnowskich Gór, Gliwic, Radzionkowa i Piekar Śląskich.
www.bytom.kapucyni.pl

o. Łukasz KOPEĆ
proboszcz parafii
i gwardian
domu zakonnego

o. Zbigniew KOŁODZIEJCZYK
opiekun duchowy
Grupy Modlitwy Ojca Pio

Spotkanie modlitewne, w którym uczestniczyło ok. 150 osób z kilkunastu GMOP,
rozpoczęły powitania zebranych czcicieli św. Ojca Pio przez braci kapucynów:
o. Łukasza KOPCIA i o. Zbigniewa Kołodziejczyka
oraz ks. Zygmunta KLIMA - koordynatora GMOP w Archidiecezji Katowickiej.
Następnie, gospodarz spotkania - miejscowa GMOP - przygotowała i poprowadziła Drogę Krzyżową
ze św. Ojcem Pio, po której w ramach konferencji ks. Zygmunta KLIMA skupionej wokół „trzech
pokus szatańskich”, swoje świadectwo związane z posługą na placówce w Bułgarii przedstawił
o. Marcin Grec OFMCap – Delegat Ministra Prowincjalnego.

Po modlitwie Anioł Pański uroczystej Mszy św.





przewodniczył o. Zbigniew KOŁODZIEJCZYK – opiekun duchowy tutejszej GMOP,
a koncelebrantami byli:
ks. Zygmunt KLIM – koordynator GMOP w Archidiecezji Katowickiej,
ks. Dariusz KAROŃ – diecezjalny koordynator GMOP w Diecezji Sosnowieckiej
i asystent duchowy naszej GMOP,
o. Jacek WALIGÓRA – dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie,
ks. Dariusz GADOMSKI – proboszcz Parafii św. Ojca Pio w Tychach Mąkołowcu
i asystent duchowy tamtejszej GMOP.
Po Mszy św. organizatorzy zaprosili zebranych na posiłek do salek na plebanii.

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 2022
zakończyliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu i Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Ks. Zygmunt KLIM na przyszłoroczny WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 2023
zaprosił – w imieniu ks. Dariusza KARONIA i naszej GMOP – do Diecezji Sosnowieckiej.

POWITANIE
przybyłych czcicieli
św. Ojca Pio

DROGA KRZYŻOWA
ze
św. Ojcem Pio

KONFERENCJA
ks. Zygmunt KLIM
o. Marcin GREC OFMCap

MSZA ŚWIĘTA

Prezentacja naszej GMOP
ks. Dariusz KAROŃ

KAZANIE
o. Jacek WALIGÓRA OFMCap

PODZIĘKOWANIA
dla kapłanów

OPUBLIKOWANE

-

7 M ARC A, 2022 :

www.ojciecpio.pl
> Pozdrowienia z Serracapriola i prośba o modlitwę za Ukrainę >
Pozdrawiam serdecznie wszystkich z Serracapriola, gdzie posłał mnie zarząd
naszej Prowincji. Opiekujemy się sanktuarium św. Ojca Pio, gdzie przebywał jako kleryk
przygotowując się do święceń kapłańskich. Miałem już kilka audycji w TV Ojca Pio i Telepace.
Organizuję też w San Giovanni Rotondo pomoc pieniężną
dla naszych dzielnych braci z Ukrainy.
Pamiętam o Was wszystkich w modlitwie w tym świętym miejscu
i proszę módlcie się za Ukrainę – br. Roman Rusek kapucyn

PODZIĘKOWANIE
z San Giovanni Rotondo
za przesłane
świadectwa i zdjęcia
z okazji DNIA WIERNOŚCI 2022
> 23. stycznia 2022 w naszym Sanktuarium <

OPUBLIKOWANE

7 MARCA, 2022

Katecheza marzec 2022
Drogie Grupy Modlitwy,
w załączniku znajduje się Szósty Krok naszej tegorocznej drogi wspólnotowej.
W katechezie ”Grupy Modlitwy w życiu Kościoła” znajdziecie wiele historii związanych
z naszym ruchem świeckich.
Bardzo dziękujemy za świadectwa i zdjęcia nadesłane z okazji Dnia Wierności:
wszystkie zostały opublikowane na stronie internetowej
http://www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera/il-rinnovo-delle-promesse-di-fedelta-neigruppi-di-preghiera/nggallery/festa-della-fedelta-2022/festa-della-fedelta-2022-estero/
oraz na stronie Facebook.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=gruppidipreghiera&set=a.1563806713974663
W przypadku pytań i wyjaśnień jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji.
Pozdrawiamy Was serdecznie.
Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio

Viale Cappuccini 172
71013 S. Giovanni Rotondo FG
Tel. 0882 410486 – Tel. 0882 410252
Fax 0882 452579
Whatsapp 344 111569

Wtorek

22. marca 2022 - godz. 1930

73. MARCOWE - WIELKOPOSTNE
spotkanie formacyjno-organizacyjne
GRUPY MODLITWY OJCA PIO
w naszej Parafii, w którym uczestniczyli:
ks. Dariusz Karoń – wikariusz Parafii,
asystent duchowy Grupy Modlitwy,
gość ks. Łukasz Gładki – wicedyrektor diecezjalnego Caritas
oraz zainteresowane osoby – czciciele św. Ojca Pio.

W związku z niezapowiadaną wizytą na spotkaniu
ks. Łukasza Gładkiego,
który w naszej Parafii głosił w dniach 20 – 23 marca 2022 roku

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
porządek naszego marcowego spotkania uległ zmianie.
Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą do Ducha Świętego prowadzoną przez ks. Dariusza.
Na wstępie ks. Łukasz wyraził gorące podziękowania za aktywny udział naszej
GRUPY MODLITWY OJCA PIO w organizowanych corocznie przez CARITAS akcjach
charytatywnych dla najbardziej potrzebujących w marketach : AUCHAN i BIEDRONKA.
Następnie podzielił się osobistymi refleksjami związanymi ze św. Ojcem Pio, wynikającymi
m.in. z samotnej pielgrzymki motocyklem do San Giovanni Rotondo, a także z codziennymi
problemami związanymi z jego posługą i dodatkowymi działaniami w diecezjalnym CARITASIE
wynikającymi z zapewnienia humanitarnej pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.
Przy pożegnaniu ks. Łukasz poprosił o dalsze wspieranie modlitwą jego osobę i wszystkich kapłanów.

Po pożegnaniu ks. Łukasza nastąpiła część formacyjna spotkania, prowadzona przez
ks. Dariusza, która rozpoczęliśmy modlitwą brewiarzową: „Nieszpory. Wielki Post. 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, 21-26 [DZIAŁALNOŚĆ
JEZUSA W GALILEI. UCZEŃ CHRYSTUSA WOBEC DEKALOGU. Piąte przykazanie i nakaz
pojednania.].
Z uwagi na wcześniejszą wizytę gościa ks. Łukasza - katechezę formacyjną „Powołany do
wypełnienia wielkiej misji” opracowaną przez br. Tomasza Protasiewicza OFMCap i zamieszczoną
w Nr 2(134) Marzec/Kwiecień 2022 „GŁOSU OJCA PIO oraz medytację biblijną opracowaną na
podstawie książki „Tajemnice Ewangelii” ks. Edwarda Stańka - ks. Dariusz poprosił, aby te materiały
rozważać indywidualnie w zaciszu domowym.
O godz. 21 ks. Dariusz poprowadził Apel Jasnogórski,
po którym w części organizacyjnej spotkania:
 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, m.in.:
 podziękował za pomoc w przygotowaniu i obsłudze „Pierwszego diecezjalnego spotkania
informacyjno - formacyjnego dla animatorów Grup Modlitwy św. Ojca Pio z diecezji
sosnowieckiej” w niedzielę 27. lutego b.r. w naszym Sanktuarium i w salkach na plebanii;
 zaprosił do pomocy wolontariuszom szkolnego koła CARITAS przy kolejnej
przedświątecznej zbiórce żywności „TAK. POMAGAM” dla najbardziej potrzebujących - w
markecie BIEDRONKA przy ul, Lenartowicza 25. i 26. marca (piątek i sobota);
 przekazał otrzymane od ks. Zygmunta Klima zaproszenie i wymagane dokumenty na
„Pielgrzymkę do San Giovanni Rotondo z okazji 20-lecia kanonizacji Ojca Pio”
w dniach 4-11. lipca 2022;
 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, m.in.:
 przekazała otrzymane zaproszenie od ks. Zygmunta Klima na coroczne „REKOLEKCJE
z o. Pio” w Domu Rekolekcyjnym św. Jadwigi w Brennej w dniach 27-29 maja;
 ustaliła plan dyżurów na pomoc przy zbiórce żywności w BIEDRONCE.
Na zakończenie spotkania odmówiono dziesiątkę różańca III Tajemnicy Radosnej „Narodzenie Pana
Jezusa”, po którym ks. Dariusz udzielił obecnym błogosławieństwa. Zebrano datki do „kapelusza”.

Środa 23. marca 2022 - godz. 18

> Środa III tygodnia WIELKIEGO POSTU <
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”.
Był to czwarty - ostatni dzień parafialnych REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH.
Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp,
a w koncelebrze uczestniczył ks. Dariusz Karoń.
Po odczytaniu przypadającego fragmentu Ewangelii kolejną naukę rekolekcyjną wygłosił
ks. Łukasz Gładki - wicedyrektor sosnowieckiego CARITASU.
W liturgii słowa udział brali członkowie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne
:
Alicja Kucharczuk,
 śpiewanie psalmu
:
Florian Joniak,
 modlitwa wiernych
:
Halina Kontowicz.
Na zakończenie parafialnych REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH,
podziękowania ks. rekolekcjoniście Łukaszowi
wraz z okolicznościowym upominkiem złożyli:
Bożena Potempa i Bożena Firlus oraz ks. proboszcz Stanisław Łyp.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu
i ks. Dariusz Karoń 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. Dariusz pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem,
po czym wystawione relikwie uczczono „Litanią do św. Ojca Pio”,
którą prowadziła animatorka Teresa Duszyc.

ks. kan. Stanisław Łyp

MSZA ŚWIĘTA

Czytanie mszalne i śpiew psalmu
Alicja Kucharczuk i Florian Joniak

Nauka rekolekcyjna
ks. Łukasz Gładki

Modlitwa wiernych
Halina Kontowicz

PODZIEKOWANIA
dla ks. rekolekcjonisty

NABOŻEŃSTWA
po Mszy św.

W dniach 25 - 26 marca (piątek – sobota)
nasza diecezjalna Caritas włączyła się
w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności „Tak, Pomagam!”
W tym roku po raz kolejny
członkinie GRUPY MODLITWY OJCA PIO,
wspólnie z Parafialnym Zespołem Charytatywnym CARITAS,
włączyli się do tej przedświątecznej wielkanocnej zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących,
na zasadzie dwugodzinnych dyżurów dwuosobowych
w markecie „BIEDRONKA” przy ul Lenartowicza :
 w piątek razem 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 w sobotę samodzielnie.

Piątek V tygodnia
WIEKIEGO POSTU
8. kwietnia 2022 – godz. 1715

DROGA KRZYŻOWA
ze św. Ojcem Pio
prowadzona przez

GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO.

Przemierzaliśmy Drogę Krzyżową wraz ze św. ojcem Pio.
On samego siebie nazywał „cyrenejczykiem” i zachęcał, by także inni stawali się
Jezusowymi „cyrenejczykami”. Podążając wraz z Jezusem na Kalwarię usłyszeliśmy
od ojca Pio słowa zachęty, by iść za Nim, naśladować Go, wiernie dźwigać własny
krzyż i służyć braciom, by w ten sposób dojść do celu - życia wiecznego z Bogiem.
Przy każdej stacji drogi krzyżowej przygotowane rozważania i modlitwy - zawierające
myśli i świadectwa św. Ojca Pio - prowadził ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy,
oraz przemiennie członkinie GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
STACJA I.

Pan Jezus skazany na śmierć

-

Iwona Deptuła

STACJA II.

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

-

Teresa Duszyc

STACJA III.

Pan Jezus upada pod krzyżem

-

Bożena Firlus

STACJA IV.

Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną

STACJA V.

Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż

-

Halina Kontowicz

STACJA VI.

Św. Weronika ociera twarz Chrystusowi

-

Teresa Spirytulska

STACJA VII.

Jezus upada po raz drugi

-

Izabella Rejzowicz

-

Zuzanna Ludwikowska

STACJA VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty

-

Marianna Radosz

STACJA IX.

Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

-

Marianna Radosz

STACJA X.

Jezus z szat obnażony

-

Alicja Kucharczuk

STACJA XI.

Jezus przybity do krzyża

-

Iwona Deptuła

STACJA XII.

Jezus umiera na krzyżu

-

Teresa Spirytulska

STACJA XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża

-

Zuzanna Ludwikowska

STACJA XIV. Pan Jezus złożony w grobie

-

Teresa Duszyc

Między kolejnymi stacjami śpiew prowadziła Alicja Kucharczuk.
Krzyż niósł Władysław Kucharczuk, a akolitki - Irena Hałas i Krystyna Rudnicka.

OPUBLI KOW AN E 9 KW I E TNI A, 2 0 2 2
Katecheza – kwiecień 2022

Drogie Grupy Modlitwy Ojca Pio,
w załączniku znajduje się nowa katecheza na kwiecień: „Dom Ulgi i charyzmat
miłosierdzia„.
W tym miesiącu rozpoczniemy przygotowania do Święta Miłosierdzia, które
będziemy obchodzić 5 maja: w tym dniu, 66 lat temu, Ojciec Pio zainaugurował
działalność Domu Ulgi w Cierpieniu i powierzył go Grupom Modlitwy i swoim
duchowym dzieciom.
Właśnie dla upamiętnienia jedności z Domem Ulgi byłoby wskazane,
aby wszystkie Grupy Modlitwy na świecie zaangażowały się w promowanie
oficjalnej zbiórki na rzecz Dzieła św. Ojca Pio.
W tym roku złożone ofiary od wszystkich Grup zostaną przeznaczone na rzecz
Casa Zeni, małego domu, Dzieła św. o. Pio z Pietrelciny, powstałego z myślą
o przyjęciu rodzin dzieci przebywających na oddziale onkologii dziecięcej.

Życząc Wam owocnego przeżycia Wielkiego Postu, serdecznie pozdrawiamy.
Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo

ŻYCZENIA

od naszej GMOP

z okazji ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY 2022
przesłane częściowo mailowo oraz częściowo za pośrednictwem Poczty Polskiej
w postaci okolicznościowych karnetów do:
biskupów, kapłanów, Grup Modlitwy Ojca Pio, instytucji i zgromadzeń kościelnych;

Dnia 11 kwietnia 2022 20:00 duszyc <duszyc@tlen.pl> napisał(a):
Pokój i Dobro!
W załączeniu przesyłamy życzenia od Grupy Modlitwy Ojca Pio z Parafii M.B. Fatimskiej z Sosnowca
Zagórza.
Pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże!

ŻYCZENIA WIELKANOCNE A.D. 2022
od Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza KASZAKA

Odp: życzenia
12 kwi 2022 14:31
roman rusek ruroman@wp.pl
Bardzo dziękuję za życzenia. Łączę się w modlitwie w tych dniach. O. Roman

OPUBLI KOW AN E 1 3 KW I ETNI A, 2 0 22

www.ojciecpio.pl

Kochani czciciele świętego Ojca Pio !!!
Wielkanoc to ostateczne zwycięstwo
Boga nad złem i śmiercią, to czas
otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w miłość
Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzę Wam, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną
życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie
odrodzenie, napełni Was pokojem
i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość…
Niech Zmartwychwstały Jezus umocni
nas w świętości.
Miłością i nadzieją napełni nasze serca.
Niech utwierdza naszą wiarę
w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości
nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był
widoczny blask nadziei
Zmartwychwstania.
o. Roman Rusek OFMCap

R: życzenia
12 kwi 2022 10:32
CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it

Szczęść Boże!
Dziękujemy bardzo za życzenia świąteczne.
Życzymy owocnego przeżycia Triduum Paschalnego.
Pokój i dobro!

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it

Do Grup Modlitewnych Ojca Pio

14 kwi 2022 12:43

Re: życzenia
16 kwi 2022 18:35
Karmelitanki Dzieciątka Jezus (s. Bogdana)
karmelitanki25@gmail.com

Alleluja!
przesyłam najserdeczniejsze życzenia
świąteczne i serdecznie pozdrawiam.
z darem modlitwy
s. Bogdana od Miłosierdzia Bożego

ŻYCZENIA WIELKANOCNE od Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie

Sobota

23. kwietnia 2022 - godz. 18

> Sobota w oktawie Wielkanocy <
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. Krzysztof Nowak, wikariusz parafii
który w ramach katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio.
W liturgii słowa udział brali członkowie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne
:
Iwona Deptuła,
 śpiewanie psalmu
:
Florian Joniak,
 modlitwa wiernych
:
Halina Kontowicz.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Krzysztof poprowadził :
 kolejny dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia;
 oraz nabożeństwo dziękczynno-błagalne, z Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
wraz z odczytaniem intencji zanoszonych do Świętego Kapucyna.
Posługę ministranta pełnił Florian Joniak.
Na zakończenie ks. Krzysztof pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem,
po czym (po blisko dwuletniej przerwie) przystąpiono do ucałowania relikwii św. Ojca Pio,
w trakcie którego wiceanimatorka Halina Kontowicz prowadziła modlitwę
„Litanią do św. Ojca Pio”.

MSZA ŚWIĘTA

NABOŻEŃSTWO

„Litania do św. Ojca Pio”
Halina Kontowicz

CARITAS: DZIEŃ DOBRA W SOSNOWIECKIEJ KATEDRZE
W niedzielę 24. kwietnia przeżywano
pierwszy Ogólnopolski DZIEŃ DOBRA Caritas.
Wielkie święto miłosierdzia, a tym samym moment
zwycięstwa miłości.
Bo jak powiedział św. Jan Paweł II:
„czymże jest miłosierdzie jak nie ostateczną miarą miłości,
która zstępuje w samo centrum zła,
aby je dobrem zwyciężyć?”.
Niedziela Bożego Miłosierdzia, to szczególna okazja
na zwrócenie uwagi na dobro niesione przez każdego człowieka,
każdego wolontariusza za pośrednictwem
Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Organizowane w tym dniu pikniki, warsztaty, pokazy, biegi
i koncerty, były okazją, aby pokazać, jak dużo dobra dzięki
wolontariuszom Caritas wydarza się na co dzień.
Wojna w Ukrainie nadała przygotowaniom do tego święta nowy
kontekst. Przeprowadzone w DNIU DOBRA kwesty pomogą
m.in. w utrzymaniu placówek dających schronienie uchodźcom.
Caritas sosnowiecka prowadzi: Zakład Opieki Leczniczej,
Dom Samotnej Matki, schroniska dla bezdomnych, świetlice
dla dzieci i wiele różnych dzieł na rzecz ubogich, w tym także
na pomoc i adaptację mieszkań dla rodzin z Ukrainy.

GRUPA MODLITWY
OJCA PIO

włączyła się
w
DZIEŃ DOBRA Caritas
poprzez
wypieki własne
jej członkiń,
przekazane na 11-tu
brytfannach
do samochodu Caritasu
o poranku
Niedzieli Bożego
Miłosierdzia.

Przez cały dzień młodzież
ze
Szkolnych Kół Caritas
obdarowywała wiernych
słodkościami i wypiekami
wiernych, kwestując
na
Diecezjalny Dom
Samotnej Matki
Fot.: Piotr Lorenc

w Sosnowcu.

GOŚĆ EXTRA nr 01/2022 – ŚWIĘTY OJCIEC PIO
W tym roku przypada 135. rocznica urodzin świętego ojca Pio
oraz 20. rocznica jego kanonizacji przez Jana Pawła II.

https://sklep.gosc.pl/produkt/gosc-extra-nr-01-2022-swiety-ojciec-pio/
W „GOŚCIU EXTRA” można przeczytać m.in.:
 opowieść o rodzinie ojca Pio i jego rodzinnej miejscowości Pietrelcinie;
 o tym, jak ojciec Pio inspiruje współczesnych kapucynów;
 o wielkiej posłudze świętego spowiednika i trosce o wewnętrzną przemianę
penitenta;
 o tym, jak ojciec Pio przeżywał Mszę Świętą;
 o stygmatach, które zakonnik nosił przez 50 lat;
 świadectwa osób, których uzdrowienie dzięki modlitwie za
wstawiennictwem ojca Pio przyczyniło się do wyniesienia go na ołtarze;
 ulubione modlitwy ojca Pio.

OPRACOWANIE: Zbigniew Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy
Ojca Pio

