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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Sosnowiec

W dwumiesięczniku „GŁOS OJCA PIO”
Nr 3(135) MAJ/CZERWIEC 2022
w dodatku dla GRUP MODLITWY OJCA PIO
został zamieszczony artykuł zatytułowany
„Nowe spotkania dla Grup Modlitwy Ojca Pio
w diecezji sosnowieckiej”
zawierający relację
z
„Pierwszego diecezjalnego spotkania
informacyjno-formacyjnego dla animatorów
Grup Modlitwy Ojca Pio z diecezji sosnowieckiej”,
które odbyło się 27. lutego 2022 roku w naszej parafii.
Relację opracowała Teresa Duszyc,
animatorka naszej Grupy Modlitwy.

MAJ
to miesiąc wielu wydarzeń z życia św. OJCA PIO:
2. maja
5. maja

>

>

22. rocznica beatyfikacji.

55. rocznica poświęcenia Szpitala Domu Ulgi w Cierpieniu
w San Giovanni Rotondo.
25. maja

> rocznica urodzin.

Fragment listu Ojca Pio do kierownika duchowego, ojca Augustyna
«JAKŻE PIĘKNY JEST MIESIĄC MAJ, KTÓRY GŁOSI SŁODYCZ MARYI!…»
Pietrelcina, 1 maja 1912

Och, jak bardzo piękny jest maj! To najpiękniejszy miesiąc w roku! Tak, Drogi Ojcze, jak
wspaniale ten miesiąc głosi słodycz i piękno Maryi. Kiedy myślę o niezliczonych
dobrodziejstwach otrzymanych od tej kochanej Mateńki, wstydzę się siebie samego, bo nie
wpatrywałem się wystarczająco z miłością w Jej serce i w Jej ręce, które z taką dobrocią
obdarzały mnie tyloma dobrodziejstwami. Lecz co dręczy mnie bardzo, to ustawiczne
obrażanie Jej, którym odpłaciłem się za czułą opiekę naszej Matki.
Jakżeż często zawierzałem tej Matce bolesne niepokoje mojego wzburzonego serca!

Katecheza maj 2022; Święto Miłosierdzia
CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
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do
CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA
Drodzy przyjaciele,
oto ósmy krok katechez zaplanowanych na ten rok duszpasterski: ”Wstawiennictwo Maryi”.
5. maja wszystkie Grupy Modlitwy na świecie obchodzą Święto Miłosierdzia, ustanowione,
aby jeszcze ściślej zjednoczyć Grupy Ojca Pio z Domem Ulgi w Cierpieniu, ziemskim dziełem
upragnionym przez naszego Założyciela.
W tym dniu (lub w innym dniu uzgodnionym z asystentem duchowym) Grupa spotka się na wspólnej
modlitwie podczas Mszy Świętej, by modlić się w intencji Domu Ulgi w Cierpieniu i Grup Modlitwy.
Szczegóły znajdują się w załączniku ”Święto Miłosierdzia”.
Aby jeszcze bardziej upamiętnić więź z Domem Ulgi została zaproponowana kwesta na rzecz Dzieła
św. Ojca Pio.
W tym roku złożone ofiary od wszystkich Grup zostaną przeznaczone na rzecz Casa Zeni,
niewielkiego domu, powstałego w celu przyjęcia rodzin dzieci przebywających na oddziale onkologii
dziecięcej w Domu Ulgi w Cierpieniu.
Serdecznie pozdrawiamy życząc radosnego przeżycia spotkań.
Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio.
Biedna Mateńka bardzo mnie kocha! Stwierdziłem to ponownie na początku
tego cudownego miesiąca.
Z jakżeż wielką troską towarzyszyła mi do ołtarza dziś rano. Wydawało mi się, że nie myślała
o nikim innym tylko o mnie samym, napełniając mnie wszystkimi świętymi uczuciami.
Czułem tajemniczy ogień w moim sercu, którego nie mogłem zrozumieć.
Czułem potrzebę, by położyć lód
na nim, aby zgasić ten ogień, który mnie spalał.
Chciałbym mieć tak bardzo mocny i dalekosiężny głos, abym mógł zaprosić grzeszników całego
świata do kochania Matki Bożej. Ponieważ to jest dla mnie niemożliwe, modliłem się i będę się modlił
do mojego Anioła Stróża, aby wypełnił to zadanie za mnie.
Módlcie się za mnie i błogosławcie mnie często.
Wasz biedny uczeń
Maryja była nauczycielką życia Ojca Pio. Jej przypisywał łaski, gdy ludzie szli podziękować
mu za nagłe uzdrowienie lub nadzwyczajną pomoc z nieba. Matka Boża pocieszała go
w najtrudniejszych chwilach i pomagała mu żyć w pełni Eucharystią.

5. maja 1956 roku Ojciec Pio zainaugurował działalność Domu Ulgi w Cierpieniu,
szpitala, który sam zdefiniował przy tej okazji jako:
”Dzieło, które stworzyła Boża Opatrzność, posługując się ludźmi”.
W dniu tym mocno odczuwalna była obecność Grup Modlitwy, ”filarów budowli”,
którym Ojciec Pio powierzył swoje dzieło, prosząc, by opiekowały się nim
poprzez modlitwę i czyny miłosierdzia.
Dlatego też ta data inauguracji Domu Ulgi w Cierpieniu została wybrana
jako symboliczna data narodzin Grup Modlitwy.

Święto Miłosierdzia
Dzień poświęcony Domowi Ulgi w Cierpieniu
>

5. maja 2022 <

Święto Miłosierdzia zostało ustanowione, aby jeszcze ściślej zjednoczyć
Grupy Modlitwy Ojca Pio z Domem Ulgi w Cierpieniu, ziemskim dziełem upragnionym
przez naszego Założyciela.
5. maja (lub w innym dniu uzgodnionym z asystentem duchowym) Grupa spotyka się
na wspólnej modlitwie podczas Mszy Świętej, by modlić się w intencji
Domu Ulgi w Cierpieniu i Grup Modlitwy.
Celebracja eucharystyczna może zakończyć się odczytaniem
"Modlitwy w intencji Domu Ulgi w Cierpieniu".

DODATKOWE WEZWANIA W MODLITWIE WIERNYCH:
- Za Grupy Modlitwy Ojca Pio, aby żyjąc wspólną modlitwą i miłosierdziem, naśladowały
nauczanie Jezusa, zawsze oświecane przez Ducha Świętego, który otwiera serca na
świętość i prowadzi je drogą miłości do Boga i braci.
Ciebie prosimy...
- Za Grupy Modlitwy Ojca Pio, aby uznawały Dom Ulgi w Cierpieniu za duchowy punkt
odniesienia i były przykładem wierności Ewangelii i Kościołowi.
Ciebie prosimy...
- Za Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieło Opatrzności, aby zawsze był znakiem troski Boga
o człowieka.
Ciebie prosimy...

Modlitwa w intencji Domu Ulgi w Cierpieniu
Święty i chwalebny Boże,
tak bogaty w miłość do twoich dzieci,
że ofiarowałeś swojego Syna,
by dać nam życie i zbawienie.
Dziękujemy Ci, że Duch Święty
wylany na Kościół przez Jezusa
pobudza nieustannie braci i siostry,
którzy za przykładem Chrystusa,
oddają siebie samych na służbę
ubogim, cierpiącym i potrzebującym.
Za wstawiennictwem Ojca Pio,
który nosił na swoim ciele znaki miłości Jezusa,
wspomagaj jego Dzieło,
Dom Ulgi w Cierpieniu,
by był wierny charyzmatowi swego założyciela,
tak aby każdy mógł nieść
do łóżka chorego twoją miłość.
Uczyń Dom Ulgi w Cierpieniu świątynią życia,
prowadząc serca wszystkich ku wierności i przejrzystości w ich działaniach.
Wlej w Grupy Modlitwy
i w czcicieli Ojca Pio
uczucia wdzięczności i miłości,
aby także dzisiaj byli
znakiem tej Opatrzności,
która pragnęła tego Dzieła,
by każdemu dawać świadectwo
Tekst wg maila
o niezmierzonej ufności
od CENTRO GRUPPI
w miłość i miłosierdzie Boże.
DI PREGHIERA z 23.04.2022

Piątek/Sobota

13/14 maja 2022

PEREGRYNACJA
KRZYŻA WIELKOPIĄTKOWEGO
i RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II
Diecezja Sosnowiecka świętuje
w tym roku 30 lat swojego istnienia.

Rok 2022
będzie więc przeżywany
jako diecezjalny jubileusz
i czas dziękczynienia za wszelkie
dobro duchowe i materialne,
które stało się udziałem
sosnowieckiego Kościoła
partykularnego.
Najważniejszym wydarzeniem łączącym
modlitewnie wszystkie parafie jest
Peregrynacja Wielkopiątkowego
Krzyża Papieskiego.
Krzyż Wielkopiątkowy
i relikwie św. Jana Pawła II
przybyły do naszego Sanktuarium
z Bukowna
w dniu wspomnienia liturgicznego
Matki Bożej Fatimskiej
i odpustu parafialnego
– w piątek 13. maja ok. godz. 16.

Fot.: Halina Kontowicz GMOP

GRUPA MODLITWY OJCA PIO
przygotowała i prowadziła w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej:
 od godz. 15 - czuwanie modlitewne
przed przybyciem krzyża i relikwii
oraz
 po uroczystej sumie odpustowej - z udzieleniem młodzieży
Sakramentu Bierzmowania przez Biskupa Piotra Skuchę,
adorację krzyża i relikwii
do godz. 21 Apelu Jasnogórskiego.

Środa

18. maja 2022 - godz. 18

Msza św.
zamówiona przez naszą GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO – w intencji:
„Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski
dla księdza Dariusza Karonia z okazji Urodzin”.
Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Nowak – wikariusz parafii, w asyście ks. Jubilata.
W liturgii słowa uczestniczył przedstawiciel GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
Florian Joniak (czytanie mszalne).
Posługę liturgiczną i ministrancką pełnili Wojownicy Maryi: Karol i Piotr.

Piątek

20. maja 2022 - godz. 1930

74. MAJOWE
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: „Okres Wielkanocny. Nieszpory. Piątek.
Tydzień I”. Po odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio „Ojcze, Ciebie przyzywamy…” i po modlitwie
franciszkańskiej ks. Dariusz poprowadził modlitwę Słowem Bożym – rozważano: Mt 5, 27-32
[DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI. UCZEŃ CHRYSTUSA WOBEC DEKALOGU. Szóste
przykazanie.] oraz katechezę formacyjną „W klasztornych murach” opracowaną przez br. Tomasza
Protasiewicza OFMCap zamieszczoną w Nr 3(135) Maj/Czerwiec 2022 „GŁOSU OJCA PIO”.
Następnie był też wspólny czas dzielenia: z wykorzystaniem medytacji biblijnej opracowanej na
podstawie www.bractwosłowa.pl oraz odśpiewaniem pieśni.
W części organizacyjnej spotkania:
 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, m.in.:
 zgodnie
z
naszą
tradycją,
z
animatorką
Teresą
Duszyc,
złożyli
Jubilatce Bożenie Firlus, serdeczne życzenia z okazji „okrągłych” URODZIN
wraz z okolicznościowym prezentem;
 podziękował za włączenie się w „Dzień Dobra Caritas w sosnowieckiej katedrze”
w dniu 24. kwietnia poprzez przekazanie własnoręcznych wypieków;
 poinformował o możliwości włączenia się Wojowników Maryi do pomocy przy montażu
na placu kościelnym IV Ołtarza na procesję eucharystyczną BOŻEGO CIAŁA.
O godz. 21 ks. Dariusz poprowadził
Apel Jasnogórski wraz z odmówieniem
dziesiątki różańca V Tajemnicy Radosnej
„Znalezienie Jezusa w świątyni”.

 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, m.in.:
 w imieniu Grupy Modlitwy, razem z Izabellą Rejzowicz, złożyły także ks. Dariuszowi
okolicznościowe życzenia wraz z drobnym upominkiem z okazji niedawnej kolejnej rocznicy
Urodzin;
 zapraszała na wcześniej planowany Dzień Skupienia Grupy Modlitwy w sobotę 28. maja
do Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w parafii nawiedzenia NMP w Będzinie Syberce (z uwagi na aktualne problemy organizacyjne planowany Dzień Skupienia
postanowiono przełożyć na inny termin);
 zaprosiła do udziału w organizowanym wyjeździe w sobotę 18. czerwca do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach na „XX Jubileuszowe Czuwanie
Dziękczynne za Kanonizację św. Ojca Pio”.
Spotkanie zakończono pieśnią „Kochajmy Pana…”,
po której ks. Dariusz udzielił obecnym Bożego błogosławieństwa. Zebrano datki do kapelusza.

Poniedziałęk

23. maja 2022 - 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,
oraz w intencjach zanoszonych
za wstawiennictwem św. Ojca Pio”.
Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp
a w koncelebrze uczestniczył gość ks. Stanisław Wowra SCJ,
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
:
Izabella Rejzowicz.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Dariusz poprowadził:
 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
 oraz nabożeństwo dziękczynno-błagalne, z Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
wraz z odczytaniem intencji zanoszonych do Świętego Kapucyna.
Posługę ministranta pełnił Florian Joniak GMOP.
Na zakończenie ks. Dariusz pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem,
po czym przystąpiono do ucałowania relikwii św. Ojca Pio,
w trakcie którego animatorka Teresa Duszyc prowadziła modlitwę
„Litanią do św. Ojca Pio”.

MSZA ŚWIĘTA

ks. Stanisław Wowra SCJ

Modlitwa dziękczynna
Św. Ojca Pio
po Komunii Świętej
ks. kan. Stanisław Łyp

NABOŻEŃSTWA

W trakcie nabożeństwa członkinie GMOP:
Alicja Kucharczuk – śpiew i Teresa Duszyc - Litania do św. Ojca Pio.

Środa

25. maja 2022 - godz. 15

Ceremonia pogrzebowa śp. Lucyny STARCZYNOWSKIEJ
- teściowej Zuzanny Ludwikowskiej członkini naszej Grupy Modlitwy.
W imieniu GRUPY MODLITWY OJCA PIO w ceremonii,
która odbywała się w Niegowonicach,
uczestniczyli: Anna Grabowska oraz Teresa i Zbigniew Duszycowie,
a także w imieniu Wspólnoty Żywego Różańca – Bożena Potempa.
Msza Święta pogrzebowa w intencji śp. Lucyny odprawiona została o godz. 15
w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu w Niegowonicach (Dekanat Łazy).
Zmarła pochowana została na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Poniedziałek

30. maja 2022 - godz. 18

MSZA ŚWIĘTA
zamówiona w dwóch intencjach:

„Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo,
dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej – Matki Kapłanów, zdrowie i potrzebne łaski
dla księdza kanonika Stanisława Łypa z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich”
(1. Intencja - od ŻYWEGO RÓŻAŃCA, 2. Intencja - od GRUPY MODLITWY OJCA PIO).

Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Karoń asystent duchowy Grupy Modlitwy Ojca Pio,
a w koncelebrze uczestniczył JUBILAT ks. kan. Stanisław Łyp.
W liturgii słowa udział brali członkowie
naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
czytanie mszalne
:
Zbigniew Duszyc,
śpiewanie psalmu

:

Florian Joniak,

modlitwa wiernych

:

Alicja Kucharczuk.

Po Mszy św. okolicznościowe życzenia, kwiaty i upominki
złożyli JUBILATOWI:
w imieniu kapłanów ks. Dariusz Karoń,
w imieniu GRUPY MODLITWY OJCA PIO
wiceanimatorka Halina Kontowicz i Grażyna Taborek,
w imieniu WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Bożena Potempa.

18.06.2017

Tegoroczny Dzień dziecka Caritas łączy się z obchodzonym jubileuszem 30-lecia Kościoła sosnowieckiego, z 100-tną rocznicą
powrotu części Górnego Śląska do Polski oraz 120-leciem uzyskania praw miejskich przez Sosnowiec. Dlatego 4 czerwca na Placu
Papieskim w Sosnowcu pojawiły się zastępy wolontariuszy niosących radość. Szczęście zagościło w sercach dzieci. Z ich twarzy nie
znikały uśmiechy. Po Sosnowcu niósł się śmiech. Wiatr roznosił tęczowe bańki. Kolorowe buzie wędrowały po mieście. Zabawy i
konkursy z nagrodami dostarczały mnóstwa emocji. Atrakcjom nie było końca. Wszystko po to, aby w oczach dzieci można było
zobaczyć radość. „Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas
nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej – mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia
życie” (Julian Ejsmond). Dzięki organizacji Dnia Dziecka z Caritas 4 czerwca Sosnowiec rozświetlał blask dziecięcych uśmiechów.
Blask widoczny pewnie z przestrzeni kosmicznej.
Możliwość spotkania się i wspólnej zabawy to coś, co pandemia nam odebrała. Poczucie bezpieczeństwa i jedności jest niezwykle
istotne również z powodu trudnego czasu, w jakim przyszło nam żyć. Wojna za naszą wschodnią granicą ciągle wprowadza niepokój
do naszych serc. Jak powiedział św. Jan Paweł II „spokojne dzieciństwo pozwoli dzieciom patrzeć z ufnością na życie i na dzień
jutrzejszy”. Dlatego organizacja Dnia Dziecka była dla nas niezwykle ważna. Jest jeszcze jeden powód. Tym razem radosny. To
rocznica powstania naszej Diecezji, a przecież najmłodsi są jej przyszłością. Dlatego pragniemy, aby czuli się w niej bezpiecznie i
dobrze. Dziękujemy wolontariuszom, pracownikom Caritas i wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne obchody Dnia Dziecka z
Caritas. Ogromne serce, którego dzieci mogły doświadczyć dzięki zaangażowaniu tak wielu osób to coś, czego nie da się zmierzyć.
Czego nie da się wyrazić słowami. Dlatego za każde dobro składamy serdeczne Bóg zapłać, a Najmłodszym życzymy wielu radości.

Fragment tekstu ks. Łukasza Gładkiego
wicedyrektora Caritasu Diecezji Sosnowieckiej
(zamieszczonego na stronie: www.sosnowiec.caritas.pl)

Członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO, na zaproszenie ks. Łukasza, włączyły się
w tegoroczne obchody „DNIA DZIECKA z CARITAS”, poprzez przekazanie na Plac Papieski
kilkunastu brytfann własnoręcznie upieczonych ciast i ciasteczek.

:
Fot.: www.sosnowiec.caritas.pl

Sobota

4. czerwca 2022 - godz. 12

Pogrzeb
śp. Zbigniewa MAJCHRZYKA
męża Wandy,
członkini naszej
GRUPY MODLITWY OJCA PIO.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

O godz. 12 - w godzinie ceremonii pogrzebowej w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Rzejowicach,
w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu przy naszym Sanktuarium
członkowie GRUPY MODLITWY OJCA PIO i Wspólnoty Żywego Różańca
modlili się na różańcu w intencji zmarłego
ś.p. Zbigniewa MAJCHRZYKA.
Modlitwę różańcową prowadziła Bożena Potempa zelatorka Róży św. Franciszka,
do której należy żona zmarłego Wanda Majchrzyk.

Rzejowice k/ Radomska, woj. łódzkie

Środa

8. czerwca 2022 - godz. 18

> Wspomnienie św. Jadwigi, królowej <
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 i potrzebne łaski
dla księdza Dariusza Karonia
z racji 19. rocznicy święceń kapłańskich”.
Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp,
a w koncelebrze uczestniczył ks. Stanisław Nowak.
W liturgii słowa udział brali członkowie
naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne
:
Teresa Duszyc,
 śpiewanie psalmu
:
Florian Joniak,
 modlitwa wiernych
:
Halina Kontowicz.

Czwartek

16. czerwca 2022 - BOŻE CIAŁO
W tym roku
do tradycyjnej procesji eucharystycznej
ulicami naszej parafii
WOJOWNICY MARYI
zmontowali konstrukcję ołtarza,
a członkinie
GRUPY MODLITWY OJCA PIO,
pięknie go udekorowały kwiatami.

Ołtarz IV
na placu kościelnym

Fot. : Halina Kontowicz i Zbigniew Duszyc GMOP
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Katecheza – czerwiec 2022
Drodzy czciciele Ojca Pio,
w załączniku przesyłamy katechezę ”Grupy Modlitwy organizacja i świadectwo” :
dziewiąty i ostatni krok na drodze, którą przebyliśmy wspólnie w tym roku duszpasterskim ”Podążajcie drogą,
na której Bóg was postawił”.
Pragniemy przypomnieć, że również w tym roku, 16 czerwca, w 20 rocznicę kanonizacji Ojca Pio,
Grupy Modlitwy z całego świata zjednoczą się duchowo w modlitwie we wspólnych intencjach, aby obchodzić
Dzień Jedności w Modlitwie.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie
Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio

________________________________________________________
Viale Cappuccini 172
71013 S. Giovanni Rotondo FG
Tel. +39 0882 410486 – Tel. +39 0882 410252
Fax +39 0882 452579
Whatsapp +39 344 1115695

Casa Sollievo

SAN GIOVANNI ROTONDO,

16 czerwca 2022

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA wszystkim Grupom Modlitwy Ojca Pio,
które wraz z animatorami i asystentami duchowymi, wzięły udział we wspólnej modlitwie 16 czerwca 2022
w 20° rocznicę Kanonizacji Świętego Ojca Pio z Pietrelciny.
Z pewnością ta jedność w modlitwie będzie miła Świętemu Ojca Pio, wyjedna łaski i obfite błogosławieństwa
dla wszystkich, szczególnie dla Papieża, dla Kościoła, dla świata o pokój, dla Ojca Franco Moscone, dla Domu Ulgi
w Cierpieniu i jego chorych, dla wszystkich Grup Modlitwy Świętego Ojca Pio.
W załączniku znajdziecie listę Grup Modlitwy z całego świata, które odpowiedziały na zaproszenie, liczne grupy z Włoch,
jak również wiele z zagranicy. Dziękujemy raz jeszcze za Waszą wrażliwość i braterską jedność w modlitwie.
Ojciec Pio niech zawsze będzie z nami i nam wszystkim błogosławi. Braterskie i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich.
Braterskie i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich.
Ojciec Franco Moscone
Dyrektor generalny
Ojciec Luciano Lotti

Sekretarz generalny

Drodzy członkowie GRUPY MODLITWY OJCA PIO!
Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do wspólnej modlitwy w jedności
z Macierzystą Grupą przy Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giowani Rotondo
oraz pozostałymi Grupami Modlitwy na całym świecie w ramach obchodu:
>

DNIA JEDNOŚCI W MODLITWIE - 16 . czerwca 2022 <

DZIEŃ JEDNOŚCI w MODLITWIE to inicjatywa podejmowana corocznie z okazji
kolejnych rocznic kanonizacji Ojca Pio, która miała miejsce 16. czerwca 2002 roku
na Placu Świętego Piotra w Watykanie, a dokonał jej Ojciec Święty Jan Paweł II.
Do udziału we wspólnej modlitwie, corocznie zapraszane są wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio
zarejestrowane w Centrum Grup w San Giovanni Rotondo.
Istotą jedności w MODLITWIE oprócz konkretnej daty
są również proponowane intencje.
W bieżącym roku z okazji 20. rocznicy kanonizacji Ojca Pio
wszystkie Grupy modlić się będą w następujących intencjach:


za papieża Franciszka, za Kościół katolicki, za ubogich, ostatnich i za prześladowanych
chrześcijan na całym świecie;



aby Pan uwolnił świat od pandemii koronawirusa, przyjął do swojego królestwa
zmarłych, zwłaszcza z powodu pandemii;



aby Pan nagrodził wszystkich, którzy poświęcają się w czynieniu miłosierdzia i pomógł
naukowcom w znalezieniu skutecznych środków zaradczych;



aby Pan uwolnił świat od wojen, aby w sposób szczególny obdarzył pokojem Ukrainę
i skłonił serca potężnych tego świata do łaski swego Miłosierdzia;



za ojca Franco Moscone, aby Pan Jezus, Matka Boża Łaskawa i św. Ojciec Pio
nieustannie wspomagali go w Jego misji duszpasterskiej i napełniali go wszelkimi
łaskami i błogosławieństwem;



za wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio, aby stały się ”pochodniami światła w świecie,
szkołami wiary i ogniskami miłości”, jak pragnął tego św. Ojciec Pio;



za Dom Ulgi w Cierpieniu, aby stał się prawdziwą ”świątynią modlitwy i nauki”,
za jego administratorów i za wszystkich pracowników służby zdrowia;



o uzdrowienie duchowe i fizyczne wszystkich chorych;



o powołania do życia konsekrowanego i do kapłaństwa;



za dusze czyśćcowe, szczególnie te najbardziej potrzebujące;



w intencjach poszczególnych Grup.

Zarząd naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO, biorąc pod uwagę szczególny charakter
dnia 16. czerwca – obchody Uroczystości BOŻEGO CIAŁA, po przeanalizowaniu możliwości,
proponuje, byśmy w tym roku - w dniu 16. czerwca - przyłączyli się do tej ważnej i cennej
inicjatywy w formie MODLITWY OSOBISTEJ (Różańcem lub Koronką do Najświętszego
Serca Pana Jezusa) w podanych wyżej intencjach, sugerując wspólny
czas na modlitwę od godz. 20,00.
Pozdrawiamy Was serdecznie franciszkańskim pozdrowieniem:
POKÓJ I DOBRO!
Zarząd GRUPY MODLITWY OJCA PIO.

Sobota/Niedziela 18/19 czerwca 2022

GRUPA MODLITWY OJCA PIO zorganizowała wyjazd minibusem
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach
na
JUBILEUSZOWE XX CZUWANIE z OJCEM PIO.
W czuwaniu uczestniczyło 19-ścioro czcicieli św. Ojca Pio
wraz z ks. Dariuszem Karoniem - diecezjalnym koordynatorem Grup Modlitwy Ojca Pio
i asystentem duchowym naszej Grupy Modlitwy.
Wśród uczestników byli przedstawiciele Grup Modlitwy z trzech sosnowieckich parafii:
Matki Bożej Fatimskiej (14 osób), NMP Różańcowej (2 osoby) i św. Brata Alberta (1 osoba)
oraz 2. osoby niezrzeszone.

„Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa”

XX jubileuszowe czuwanie Czcicieli św. Ojca Pio
dziękczynne za kanonizację św. Ojca Pio
odbyło się w nocy z soboty na niedzielę w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Janusz Mastalski.
Gośćmi specjalnymi spotkania byli: br. Francesco di Leo – rektor Sanktuarium św. Ojca Pio
w San Giovanni Rotondo oraz Beata Grzyb – polska przewodniczka z San Giovanni Rotondo.

https://deon.pl/kosciol/krakowlagiewniki

Witając licznie zebranych Pielgrzymów, ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia przypomniał, że w miniony czwartek, 16. czerwca przeżywaliśmy 20. rocznicę
kanonizacji św. Ojca Pio. – Dziś gromadzimy się tutaj w Bazylice Bożego Miłosierdzia na
jubileuszowym, XX czuwaniu Grup Modlitwy św. Ojca Pio – powiedział i dodał: Tematem przewodnim
naszego czuwania jest dziękczynienie za kanonizację o. Pio. Niech będzie okazją do zatrzymania się
wraz ze św. o. Pio przy Bogu bogatym w miłosierdzie. Również 20 lat temu, dwa miesiące po
kanonizacji o. Pio, św. Jan Paweł II poświęcił to miejsce i zawierzył tutaj świat Bożemu Miłosierdziu.
Od roku przygotowujemy się do przeżywania w sierpniu wydarzeń jubileuszowych rozważając
fragmenty Aktu zawierzenia. „Miłosierdzie nadzieją dla świata” te słowa towarzyszą naszym
przygotowaniom. Modlitwa i miłosierna miłość to najlepsze podsumowanie nauki Ojca Pio, która dziś
jest na nowo proponowana wszystkim.
W homilii bp Janusz Mastalski wyznał, że jest wielkim czcicielem św. Ojca Pio i jego prywatna
biskupia kaplica jest pod jego wezwaniem. – Każdy z nas przyjechał do tego Sanktuarium ze swoimi

zwycięstwami, ale również ze swoimi upadkami, porażkami. Przyjeżdżamy tutaj do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia po to, aby przez wstawiennictwo św. Ojca Pio otrzymać konkretne drogowskazy
jak żyć w czasie gdy patologia stała się normą, a coraz częściej patrzymy nawet na naszych
sąsiadów, a nawet we własnym domu na tych, którzy odchodzą od Boga. Św. Ojciec Pio pisał: „Nie
zastanawiaj się nad drogą, którą idziesz, ale wezwany przez Przewodnika, który cię prowadzi do
Ojczyzny Niebieskiej wpatruj się w Niego i idź wyznaczonym szlakiem”. Patrzymy zatem w Niebo.
Patrzymy razem z Siostrą Faustyną Kowalską, ze św. Janem Pawłem II w Niebo i pytamy:
co uczynić? – mówił.
Odwołując się do czytań z niedzieli kaznodzieja zauważał, ze one dają nam bardzo konkretne
drogowskazy jak żyć. – Mamy w swoje życie wziąć łaskę, która ma nas przemieniać, ma sprawiać,
że będziemy mocniejsi, szczególnie w tych środowiskach, w których jesteśmy. Tu w tym miejscu
jesteśmy wezwani, aby jeszcze bardziej zawierzać przez wstawiennictwo św. Ojca Pio wszystkie
nasze sprawy – nauczał.
Drugi drogowskaz to modlitwa – Ojciec Pio był człowiekiem modlitwy – podkreślił i wyjaśnił,
że modlitwa leczy umysł, uczy odczytywania woli Bożej. – Nie ma nic piękniejszego jak modlitwa
zanoszona z wiarą – powiedział.
Trzeci drogowskaz wskazany przez bp. Mastalskiego to nawrócenie. – W tej Bazylice tak wiele ludzi
odzyskało zdrowie duchowe, bo to jest miejsce nie tak jak niektórzy mówią w mediach – magiczne,
ale miejsce, gdzie działa Pan – mówił i apelował: – Wróćcie z tej pielgrzymki nawróceni. Bądźmy
blisko Pana, bo tego chciałby Pan Jezus i św. Ojciec Pio.
Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium

Poniedziałek

23. czerwca 2022 - godz. 1930

75. CZERWCOWE
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: „NieszporyPoniedziałek. Tydzień VI”.
Po odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio „Ojcze, Ciebie przyzywamy…” i po modlitwie
franciszkańskiej ks. Dariusz poprowadził modlitwę Słowem Bożym – rozważano: Mt 5, 27-32
[DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI. UCZEŃ CHRYSTUSA WOBEC DEKALOGU. Szóste
przykazanie.] oraz katechezę formacyjną „Nadzwyczajne zjawiska” opracowaną przez br. Tomasza
Protasiewicza OFMCap zamieszczoną w Nr 3(135) Maj/Czerwiec 2022 „GŁOSU OJCA PIO”.
Następnie był też wspólny czas dzielenia: z wykorzystaniem medytacji biblijnej opracowanej na
podstawie książki „Tajemnice Ewangelii” ks. Edwarda Stańka.
W części organizacyjnej spotkania:
 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, m.in.:
 podziękował za włączenie się w przygotowanie razem z Wojownikami Maryi na placu
kościelnym IV Ołtarza na procesję eucharystyczną BOŻEGO CIAŁA;
 podziękował za zorganizowanie wyjazdu i udział przedstawicieli sosnowieckich Grup
Modlitwy w „XX Jubileuszowym Czuwaniu Dziękczynnym za Kanonizację św. Ojca
Pio” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach;
 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, m.in.:
 podzieliła się wrażeniami z udziału w XX Jubileuszowym Czuwaniu z Ojcem Pio
oraz poinformowała o zakończeniu 8-letniej posługi, jako krajowego duszpasterza Grup
Modlitwy Ojca Pio, przez br. Romana Ruska OFMCap;
 zaproponowała utworzenie listy chętnych do stałego zakupu - po promocyjnej cenie dwumiesięcznika „GŁOS OJCA PIO”, który od ponad 20-tu lat jest czasopismem czcicieli
św. Ojca Pio w Polsce, a wydawanym przez Prowincję Krakowską Braci Kapucynów;
 zapraszała na zapowiadane kolejne spotkania czcicieli św. Ojca Pio, jak:
 Ogólnopolski kongres GMOP w Tenczynie (2-4 września 2022),
 Czuwanie GMOP w Częstochowie „Ze św. Ojcem Pio czyścimy czyściec”
(24/25 września 2022),
 Rekolekcje dla wszystkich chętnych czcicieli św. Ojca Pio w Tenczynie
(11-13 listopada 2022).
Na zakończenie spotkania odmówiono
dziesiątkę różańca V Tajemnicy Radosnej
„Znalezienie Jezusa w świątyni”,
a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski,
po którym ks. Dariusz udzielił obecnym
Bożego błogosławieństwa.
Zebrano datki do kapelusza.

Czwartek

23. czerwca 2022 - 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,
oraz w intencjach zanoszonych
za wstawiennictwem św. Ojca Pio”.
Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Nowak, wikariusz parafii, a w koncelebrze uczestniczył
proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp.
Ks. Krzysztof który w ramach katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio.
W liturgii słowa udział brali członkowie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO:
 czytanie mszalne
:
Bożena Firlus,
 śpiewanie psalmu
:
Florian Joniak,
 modlitwa wiernych
:
Marianna Radosz.
Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Dariusz poprowadził:
 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
 oraz nabożeństwo dziękczynno-błagalne, z Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
wraz z odczytaniem intencji zanoszonych do Świętego Kapucyna.
Posługę ministranta pełnił Florian Joniak GMOP.
Na zakończenie ks. Krzysztof pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem,
po czym przystąpiono do ucałowania relikwii św. Ojca Pio,
w trakcie którego animatorka Teresa Duszyc prowadziła modlitwę
„Litanią do św. Ojca Pio”.

OPRACOWANIE: Zbigniew Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio

