
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  nnrr  44  ((5522))      lliippiieecc    ––    ssiieerrppiieeńń    22002222  
  

  

  

SSAANNKKTTUUAARRIIUUMM    MMAATTKKII    BBOOŻŻEEJJ    FFAATTIIMMSSKKIIEEJJ  

SSoossnnoowwiieecc 



 

  

 

Br. Robert KRAWIEC OFMCap  - mgr lic. teologii, ur. 04.02.1973 roku w Olkuszu.                                            

Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił w 1992 roku, śluby wieczyste złożył 19.03.1998 roku.                             

Został wyświęcony na kapłana 22.05.1999 roku w Krakowie. Pochodzi z Sułoszowej - diecezja sosnowiecka.                                      

W latach 1999 - 2003 pracował jako duszpasterz i katecheta gimnazjum i liceum we Wrocławiu, opiekując się 

m. in. Liturgiczną Służbą Ołtarza, Neokatechumenatem i grupami dziecięcymi.                        

W latach 2003 - 2005 przebywał w Krakowie, gdzie posługiwał w redakcji czasopisma „Głos Ojca Pio”  

pisząc artykuły i głosząc rekolekcje na temat św. Stygmatyka. W tym czasie był też kapelanem                

sióstr klauzurowych Klarysek - Kapucynek.  

Od 2005 do 2007 roku pracował jako sekretarz prowincji krakowskiej w Krakowie - Olszanicy.                 

Ukończył podyplomowe studia z dziennikarstwa i marketingu medialnego.  

Od 2007 do 2010  roku pracował we Włoszech. Najpierw jako kapelan szpitala w Terni, a następnie 

posługując jako wikary domu i parafii w Ameli /Umbria/.  

Od 01.07.2010 roku był   we   wspólnocie  zakonnej w  Stalowej Woli,  gdzie posługiwał  jako  kapelan ZP-O,                

a ostatnio w latach 2018 do 2022 we wspólnocie zakonnej w parafii św. Franciszka z Asyżu w Kielcach. 

Lubi chodzić po górach. Imieniny obchodzi 17. kwietnia. 

Kontakt:  tel. 784 572 169 ; mail: krarob365@wp.pl 

 

 

Z dniem 30. czerwca 2022 roku 

8-letnią posługę krajowego duszpasterza Grup Modlitwy Ojca Pio 

zakończył br. Roman RUSEK OFMCap. 
 

Nowym Krajowym Asystentem Grup Modlitwy Ojca Pio 

został mianowany 

br.  Robert  KRAWIEC OFMCap. 

 

mailto:krarob365@wp.pl


Wtorek    19. lipca  2022  -  godz. 1930 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część formacyjną spotkania, prowadzoną przez ks. Dariusza, rozpoczęliśmy modlitwą  do Ducha 

Świętego, a następnie modlitwą brewiarzową: „Nieszpory. Wtorek. Tydzień IV”. Po modlitwie 

franciszkańskiej i odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio „Ojcze, Ciebie przyzywamy…” poinformował    

ks. Dariusz poprowadził  modlitwę  Słowem  Bożym – rozważano: Mt 5, 38-42 [DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA 

W GALILEI. UCZEŃ CHRYSTUSA WOBEC DEKALOGU. Prawo odwetu.] oraz katechezę formacyjną 

„SAKRAMENT MIŁOŚCI. Adoracja i dziękczynienie” opracowaną przez br. Tomasza Protasiewicza 

OFMCap i zamieszczoną w Nr 4(136) Lipiec/Sierpień 2022 „GŁOSU OJCA PIO”. Następnie był też wspólny 

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

Ewangelii” ks. Edwarda Stańka. Część formacyjną zakończyliśmy odśpiewaniem pieśni „Była cicha i piękna 

jak wiosna …”. 
 

W  części organizacyjnej spotkania: 
 

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

 poinformował o planowanym udziale liderów naszej Grupy Modlitwy w dniach 2-4 września 2022 

roku w „Ogólnopolskim Kongresie Liderów Grup Modlitwy św. Ojca Pio”                              

w Domu Rekolekcyjnym św. Franciszka Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wTenczynie; 

 zapraszał na: 

 kolejną „NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI” - 30/31 lipca 2022 roku             

(tym razem w naszym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej); 

 przełożone z maja b.r. „Wyjazdowe spotkanie formacyjne” do Sanktuarium Polskiej 

Golgoty Wschodu w parafii Nawiedzenia NMP w Będzinie Syberce  - w sobotę                   

17. września 2022 roku;  

 coroczne czuwanie GMOP w Częstochowie (Przeprośna Górka i Jasna Góra)                   

„Ze św. Ojcem Pio czyścimy czyściec” w dniach 24/25 września 2022 roku; 

 odpust parafialny do swojej macierzystej parafii św. Mikołaja i Wawrzyńca w Dłużcu        

oraz uroczystości dotyczące zaprzyjaźnionego z naszą GMOP ks. Andrzeja Michniewskiego 

z okazji 70-tych URODZIN oraz 25-lecia posługi w tej parafii jako proboszcza - w środę                          

10. sierpnia 2022 roku;               

 sierpniową „NOC POKUTY” w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej            

- 29/30 sierpnia 2022 roku; 

 kolejne spotkanie formacyjne naszej GMOP - po urlopie - w sobotę 17. września;  
 

 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy, m.in. poinformowała o powołaniu z dniem 1. lipca 2022 
roku br. Roberta Krawca OFMCap na krajowego duszpasterza Grup Modlitwy Ojca Pio (kolejnego 
kapłana pochodzącego z naszej diecezji sosnowieckiej - podobnie jak wcześniejsi krajowi 

duszpasterze:  br. Tomasz Duszyc OFMCap i  br. Roman Rusek OFMCap).  
 

 

Na zakończenie spotkania odmówiono dziesiątkę różańca II Tajemnicy Światła „Cud w Kanie Galilejskiej”,  

a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski,  

po którym ks. Dariusz udzielił obecnym   Bożego błogosławieństwa.  

Zebrano datki do kapelusza. 

 

 

 

76.  LIPCOWE  

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Sobota    23. lipca  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”.  
  

Eucharystię celebrował proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp,  

który w ramach katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio. 
 

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

 czytanie mszalne  : Alicja Kucharczuk,            

 śpiewanie psalmu  : Florian Joniak, 

  modlitwa wiernych : Teresa Duszyc. 
 

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. kan. Stanisław poprowadził 

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. kan. Stanisław 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”. 

 

 

  



 

  

Fot.:  Teresa Duszyc  GMOP 



Środa   27. lipca  2022  -  godz. 18 

Msza św. 

zamówiona przez naszą GRUPĘ MODLITWY OJCA PIO –  w intencji: 

„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 Krzysztofa Nowaka z okazji Imienin”. 
 
 

Eucharystię  
(niestety bez udziału Solenizanta, który przebywał na wakacyjnym urlopie)  

celebrował proboszcz ks. kan. Stanisław Łyp.  
 

 

 

 

 

 

  



 
 

W nocy z 30. na 31. lipca 2022 roku (Sobota/Niedziela) 

w całym kraju organizowane było wydarzenie modlitewne  

pod hasłem:  

„NOC  WALKI  O  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  DLA  POLSKI”  

za wstawiennictwem  św. ANDRZEJA BOBOLI.  

W  Diecezji  Sosnowieckiej  

wydarzenie to miało miejsce w naszym sanktuarium.  
 

Wydarzenie rozpoczęto o godz. 21.00  Apelem Jasnogórskim,  

następnie odmawiano różaniec – dwie części z osobistą adoracją  

i modlitwą uniżenia (leżenia krzyżem).  

O godz. 24.00 była sprawowana uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny  

– o Nowe Wylanie Ducha Świętego na Polskę, Ducha Miłości i Prawdy.  

Po Eucharystii nastąpiło zawierzenie naszej Ojczyzny Opatrzności Bożej oraz odmawianie  

 kolejnych części różańca z osobistą adoracją i modlitwą uniżenia (leżenia krzyżem).  

O godz. 3.00 została odprawiona Droga Krzyżowa, a po niej procesja pokutna  

z Najświętszym Sakramentem w ciszy wokół kościoła.  

Zakończenie wydarzenia modlitewnego nastąpiło ok. godz. 4.00.  

Głównymi  organizatorami  

diecezjalnego 

wydarzenia  modlitewnego 

„NOC  WALKI  

O  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

DLA  POLSKI” 

byli  

Wojownicy Maryi 

wraz  

z ks. Dariuszem Karoniem. 



 

  

 

RELIKWIE  przy  ołtarzu: 
 

 św. Andrzeja BOBOLI 
       (dwie relikwie) 
 

 św. FRANCISZKA               
z  Asyżu 

 

 św. OJCA  PIO 

 

Fot.:  Facebook Wojowników Maryi 



>    Środa   10.  sierpnia   < 

112. rocznica  

święceń kapłańskich  

OJCA PIO 

w katedrze w Benevento 

Nazwa lokalna: Cattedrale di Santa Maria de Episcopio 

 
  



Środa   10.  sierpnia  2022  -  Parafia Dłużec k/Wolbromia 

                               Msza św. 

         w  intencjach ks. Andrzeja Michniewskiego  

z okazji 70-tych Urodzin i 25-lecia posługi proboszcza  

       w parafii św. Mikołaja i Wawrzyńca w Dłużcu 
                          (jest to macierzysta parafia ks. Dariusza Karonia  

diecezjalnego koordynatora Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji sosnowieckiej  

                    i asystenta duchowego naszej Grupy Modlitwy Ojca Pio). 

 

Uroczysta Msza św. w intencjach podwójnego Jubilata  

została odprawiona o godz. 17 w dniu parafialnego odpustu, 

w święto św. Wawrzyńca, jednego z patronów parafii Dłużec. 

Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej senior Piotr Skucha. 

 

W imieniu naszej Grupy Modlitwy Ojca Pio – w podziękowaniu za m.in. serdeczne przyjęcie         

w trakcie naszych Wyjazdowych Dni Skupienia w październiku 2015 roku i we wrześniu 2021 roku 

– okazjonalne życzenia , kwiaty oraz kosz ze „zdrowymi produktami”  przekazali: 

ks. Dariusz Karoń, Teresa Duszyc, Zuzanna Ludwikowska,  Gabriela Skibińska  

oraz Alicja i Władysław Kucharczukowie.  

 

 

 



 



CCzzcciiggooddnnyy    JJUUBBIILLAATT  

kkss..    AAnnddrrzzeejj    MMIICCHHNNIIEEWWSSKKII  

pprroobboosszzcczz  PPaarraaffiiii  śśww..  MMiikkoołłaajjaa  ii  WWaawwrrzzyyńńccaa  ww  DDłłuużżccuu..  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZ    ookkaazzjjii    ppiięękknnyycchh    JJUUBBIILLEEUUSSZZYY::    

7700--ttyycchh    UURROODDZZIINN  

oorraazz  

2255--lleecciiaa    ppoossłłuuggii    PPrroobboosszzcczzaa  ww  DDłłuużżccuu..  
 

NNaaddaall  wwiieellee  rraaddoośśccii  zz  kkaażżddeeggoo  ddnniiaa  kkaappłłaańńsskkiieejj  ssłłuużżbbyy,,    

BBoożżeeggoo  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwaa  ii  oobbffiittoośśccii  ddaarróóww  DDuucchhaa  ŚŚwwiięętteeggoo..  

NNiieecchh  ddoobbrryy  BBóógg  ddaarrzzyy  CCiięę  zzddrroowwiieemm  ii  ppookkoojjeemm,,  

aa  MMaattkkaa  BBoożżaa  ii  śśww..  OOjjcciieecc  PPiioo  

mmaajjąą  ww  sswweejj  ooppiieeccee  ii  wwyypprraasszzaajjąą  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii,,    

aabbyyśś  ddaalleejj  zz  ooddwwaaggąą  ii  mmooccąą  kkrroocczzyyłł    

ppoo  ttrruuddnnyycchh  śścciieeżżkkaacchh  kkaappłłaańńsskkiieeggoo  żżyycciiaa  
 

żżyycczzyy    zzaapprrzzyyjjaaźźnniioonnaa    

GGRRUUPPAA    MMOODDLLIITTWWYY    OOJJCCAA    PPIIOO    

zz  ppaarraaffiiii  MMaattkkii  BBoożżeejj  FFaattiimmsskkiieejj  ww  SSoossnnoowwccuu  ZZaaggóórrzzuu..  

 

 
 

>>    DDłłuużżeecc,,  1100..  ssiieerrppnniiaa  22002222  rrookkuu    <<    

  

  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi56uu5_9zRAhXBFZoKHe1tCTMQjRwIBw&url=http://www.magiakwiaty.pl/&psig=AFQjCNEFd6ilRD93tiilqNR7dr1Wbv9JmQ&ust=1485423259048152


 

  

Kosz ze „zdrowymi produktami” 

(przygotowanie  i  foto: Zuzanna Ludwikowska GMOP). 

 

Członkinie naszej GMOP 

z  mamą 

ks. Dariusza Karonia  

(przed uroczystą Mszą św.). 

Fotorelacja:  Alicja  i  Władysław  Kucharczukowie  GMOP 



Wtorek   16.  sierpnia  2022  -  godz. 19 

W salce na plebanii odbyło się spotkanie przedstawicieli: Wspólnoty Żywego Różańca,   

Apostolatu „Margaretka” i GRUPY MODLITWY OJCA PIO z odchodzącym z naszej parafii          

ks. Krzysztofem  NOWAKIEM.  

Przy kawie i ciastku był to czas: podziękowań za czteroletnią posługę kapłańską                           

w naszym Sanktuarium oraz serdecznych życzeń Bożego błogosławieństwa                                    

i nieustannej opieki Matki Bożej Fatimskiej i św. Ojca Pio w kolejnej parafii                                         

Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Bolesławiu. 

 

 

  



 
Drogi  Księże  Krzysztofie! 

 
Serdecznie dziękujemy za 4-letnią 

posługę duszpasterską w naszym 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej          
i w naszej parafii.  

 

Szczególnie dziękujemy za wielokrotne 
celebrowanie comiesięcznej Mszy św.                                  
i nabożeństwa za wstawiennictwem 
naszego patrona św. Ojca Pio.   
 

Życzymy niesłabnącego żaru ducha w jakże trudnej kapłańskiej 
posłudze oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów. 

 

Życzymy, by Księdza  posługa                      
w kolejnej  parafii  była  nadal żywym głosem  
Ewangelii, żeby była wymownym świadectwem  
prymatu  Boga  i  świadectwem miłości bliźniego.  

 

Niech  Najświętsza Maryja Panna           
wraz ze św. Ojcem Pio otaczają Księdza  miłością   
i  opieką  oraz  niech  wypraszają                            
u Pana  Jezusa  wszelkie łaski i siły potrzebne    
do głoszenia Słowa Bożego.   
   
 
 

POKÓJ  i  DOBRO!  
 

GRUPA   MODLITWY    
OJCA   PIO 

z parafii  
Matki  Bożej  Fatimskiej 

w  Sosnowcu Zagórzu. 
 

 

>   Sosnowiec  Zagórze - 16. sierpnia 2022 roku  < 

 



  

Animatorki  

Teresa Duszyc  i  Halina Kontowicz  

przekazują  

ks. Krzysztofowi 

- w imieniu GRUPY MODLITWY OJCA PIO - 

podziękowania  

i  życzenia   

wraz z okolicznościowym upominkiem. 



Wtorek     23. sierpnia  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,  

                           zdrowie i potrzebne łaski  

     dla członków Grupy Modlitwy św. Ojca Pio i ich rodzin,  

                      twórczy rozwój grup modlitwy  

           oraz w intencjach zanoszonych  

        za wstawiennictwem św. Ojca Pio”. 
 

Eucharystię celebrował ks. Krzysztof Nowak, który w głoszonej katechezie nawiązał do przypisanej  

na ten dzień Ewangelii skupionej na: sprawiedliwości, miłosierdziu i wierze (Mt 23, 23-26).    

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

 czytanie mszalne   :  Izabella Rejzowicz,  

 śpiewanie psalmu  : Florian Joniak,      

 modlitwa wiernych :  Iwona Deptuła. 
 

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Krzysztof poprowadził: 

 kolejny Dzień Nowenny przed uroczystością 

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
 

 oraz nabożeństwo za wstawiennictwem św. Ojca Pio 

w intencjach dziękczynno-błagalnych zanoszonych 

przez czcicieli 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”. 

 
 

 
 



  



 

  



 

  



 

   
      



Opublikowano: 11 sierpnia 2022 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska 

 

>>>            ZZZ   AAA   PPP   RRR   OOO   SSS   ZZZ   EEE   NNN   III   AAA         <<<   
 
  



Opublikowano: 20 sierpnia 2022  (www.kapucyni.pl)  

 



  

 

 

 

 

 

 

OPIS  WYDAWCY: 

Znakomicie dobrany zbiór myśli świętego 

zakonnika. Każda może stanowić 

przedmiot pogłębionej modlitwy,                

a jednocześnie być naszym wołaniem    

do tego niezwykłego mistyka                   

o wsparcie i orędownictwo. Pozwólmy się 

otoczyć łaską. I korzystajmy z daru 

obcowania świętych ich radością jest 

wpieranie nas w drodze do Boga! 

 

 

 

OPRACOWANIE:   Zbigniew  Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio  

 

OPIS  WYDAWCY: 

Rozproszenia, niecierpliwość i oczekiwanie 

natychmiastowych skutków także dzisiaj 

doskwiera ludziom pragnącym rozwijać 

swoje życie duchowe poprzez praktykowanie 

modlitwy. Nie zawsze są oni w stanie sami 

wyjść z tego impasu. Potrzebują 

przewodnika. Ojciec Pio swoimi poradami 

także im służy pomocą i krok po kroku 

prowadzi po ścieżkach praktyki modlitewnej. 

Wskazuje, jakie miejsce    w życiu człowieka 

powinna zajmować modlitwa,  jaka moc      

za nią stoi oraz jak wiele łask               

można dzięki niej uzyskać. 

Ojciec Pio mawiał, że modlitwa jest siłą, 

która porusza świat. Ona rozlewa uśmiech    

i Boże błogosławieństwo na każdą niemoc    

i słabość. Stąd też zachęcał do niej 

poddających się jego duchowemu 

kierownictwu. 

 


