
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O, trzykrotnie święty Ojcze, oddal od Kościoła wszelką niezgodę,  

która istnieje i przeszkadza, tak że inni nie mogą się narodzić. 

Spraw, by nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. 

Poślij do Twojej winnicy wielu świętych i mądrych szafarzy  

i uświęć powołanych. 
św. Ojciec Pio 
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BISKUP PODTRZYMUJE DECYZJĘ O CZĘŚCIOWEJ DYSPENSIE 

Data dodania: 2020.10.17 

W związku z pytaniami o ewentualne wprowadzenie dyspensy ogólnej od 

uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych na terenie diecezji 

sosnowieckiej, Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że bp Grzegorz 

Kaszak podtrzymał swoją czerwcową decyzję o anulowaniu dyspensy ogólnej. 

Jednocześnie dyspensa wciąż obowiązuje w konkretnych przypadkach: jest udzielona 

dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona 

temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. 

 Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej 

POLSKA CZERWONĄ STREFĄ.  

JAKIE RESTRYKCJE W KOŚCIOŁACH? 

Data dodania: 2020.10.24 

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, 

cała Polska stała się "czerwoną strefą". Zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w tej strefie, w kościołach przebywać może 1 

osoba na 7 m2. Jak zapowiedział premier, decyzja o 

ewentualnym zamknięciu cmentarzy na 1 listopada podjęta 

zostanie w przyszłym tygodniu. 

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w “strefie czerwonej” jeśli 

wydarzenie religijne odbywa się w kościele, osoby w nim 

uczestniczące mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem 

osób sprawujących kult. W kościołach może przebywać 1 osoba na 7 

m2. 

 

 

CENTRO  GRUPPI  DI  PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it 5 paź 2020 08:28 

 

   Do Grup Modlitwy Ojca Pio 
 Drodzy, 

Przypominamy Wam o czterech ważnych datach, które również tego roku będą wyznaczać naszą wspólnotową 

drogę i zapraszamy Was, by je uroczyście świętować: 

  

       7. października 2020 - Święto Matki Bożej Różańcowej: rozpoczęcie roku wspólnotowego. 

    22. stycznia 2021 - rocznica obłóczyn zakonnych Ojca Pio: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

       5. maja 2021 -  rocznica powstania Domu Ulgi w Cierpieniu i Grup Modlitwy. 

   16. czerwca 2021 - rocznica kanonizacji Ojca Pio: Wspólna modlitwa w duchowej łączności wszystkich 

Grup z całego świata. 

Kontynuujmy naszą wspólną drogę życia w Duchu i w osobistym wzroście, przez życie sakramentalne, 

czytanie Słowa Bożego, lectio divina i święty różaniec. 
 

Życzymy błogosławionego przeżycia roku wspólnotowego. 
Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. 

mailto:centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it


 

 

  



 

6. października’2020 na stronie internetowej diecezji sosnowieckiej została zamieszczona  

relacja z naszego wrześniowego Dnia Skupienia zatytułowana: 

„CZERNA: DZIEŃ SKUPIENIA GRUP O. PIO” 

 opracowana przez Teresę Duszyc - animatorkę GMOP.  

 

Re: Relacja z powakacyjnego Dnia Skupienia Grup Modlitwy Ojca Pio 

6 paź 2020 08:41 

diecezja diecezja@diecezja.sosnowiec.pl 

 

Szczęść Boże! 
 

Relacja z Dnia Skupienia GMOP została zamieszczona na stronie internetowej diecezji sosnowieckiej. Artykuł 

można znaleźć w sekcji "OSTATNIO DODANE", w prawym górnym rogu strony. 

 

Nie wszystkie zdjęcia mogliśmy wykorzystać, ponieważ autor zdjęć wykonał je prawie wszystkie w orientacji 

pionowej, a skrypt naszej strony "niechętnie" przyjmuje takie zdjęcia i obraca je w poziomie. 

 

Dziękujemy za nadesłany materiał. 

 

Z poważaniem, 

Ks. Przemysław Lech 

Biuro Prasowe 
 

  



Wtorek   20. października  2020  - godz. 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Świętego., a następnie modlitwą brewiarzową: „Nieszpory. Wtorek. Tydzień I”.  
 

Po odśpiewaniu pieśni ku czci św. Ojca Pio „Miłosierdzia sługo” i po modlitwie franciszkańskiej ks. 

Dariusz  poprowadził  modlitwę  Słowem  Bożym – rozważano fragment Modlitwy Arcykapłańskiej 

Chrystusa  J17, 20-26 [Prośba za przyszły Kościół] z wykorzystaniem katechezy formacyjnej „Anioł Stróż. 

Pomocnik Ojca Pio w kierownictwu duchowym” opracowanej przez ks. Krzysztofa Ślicznego i o. 

Romana Ruska OFMCap, asystenta krajowego GMOP, zamieszczonej w Nr 5(125)2020 „GŁOSU OJCA 

PIO”.  

 

Po odśpiewaniu pieśni  „Obyśmy byli jedno …” był też wspólny czas dzielenia z wykorzystaniem 

opracowanej przez ks. Dariusza Karonia refleksji do osobistego pogłębienia istoty każdej Eucharystii 

zatytułowanej „Strzeżmy się tego, co nas rozdziela”. 
 

 
W części organizacyjnej spotkania: 

 

 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy:  

 poinformował o zakupie nowych lekcjonarzy i modlitwy wiernych do potrzeb liturgicznych za 

datki pieniężne ze skarbonki pod relikwiarzem św. Ojca Pio; 

 poprosił o przyniesienie na listopadowe spotkanie formacyjne wypominków za zmarłych 

członków GMOP i zmarłych z ich rodzin; 
 

 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy m. in. poinformowała o dokonanej oprawie obrazu św. 

Ojca Pio wiszącego nad relikwiarzem, a sfinansowanej przez GMOP. 

 

 
 

Nasze spotkanie urozmaicił słodkościami wrześniowy Jubilat – Władysław Kucharczuk. 

 
 

Na zakończenie spotkania:  

odmówiono dziesiątkę różańca Tajemnicy V  Światła  - „Ustanowienie Eucharystii”,  

a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski,    

po czym ks. Dariusz udzielił obecnym Bożego błogosławieństwa.  

Zebrano datki do „kapelusza”. 
 

61.  PAŹDZIERNIKOWE 

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. 

 

 



Piątek  23. października  2020  - 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. o. Pio, zdrowie i potrzebne łaski  
dla członków Grupy Modlitwy św. o. Pio i ich rodzin, twórczy rozwój grup modlitwy  
oraz w intencjach Pani Teresy Duszyc – animatorki Grupy Modlitwy z racji Imienin,  

a także w intencjach zanoszonych za wstawiennictwem św. o. Pio  
i tych które będą odczytywane podczas nabożeństwa”. 

 

 

Eucharystii przewodniczył ks. Kan Stanisław Łyp – proboszcz parafii.  

W koncelebrze uczestniczył ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy GRUPY MODLITWY,  

który odśpiewał psalm, odczytał przypisaną Ewangelię  

oraz okazjonalne „czytanie misyjne”. 
  

W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO: 

 czytanie mszalne   :  Izabella Rejzowicz, 

 modlitwa wiernych :  Zuzanna Ludwikowska. 
 

 

 

 

Po Mszy św. nastąpiło  

wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i ks. Dariusz poprowadził  

wspólnie z GRUPĄ  MODLITWY  OJCA  PIO   

październikowe nabożeństwo różańcowe,  

w którym przed każdą Tajemnicą Bolesną  

odczytywał zanoszone za wstawiennictwem św. Ojca Pio  

prośby i podziękowania od Jego czcicieli. 

 

 

Po różańcu ks. Dariusz odmówił „Modlitwę przez wstawiennictwo św. Ojca Pio”  

i pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem. 
 

Nabożeństwo zakończono „Aktem zawierzenia świętemu Ojcu Pio”  

i odśpiewaniem pieśni „Twoje życie było ciężkie”. 
 

Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne nie przystąpiono do ucałowania relikwii św. Ojca Pio. 
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„Ze świętym Ojcem Pio czyścimy czyściec” 
Opublikowano: 26 października 2020 

 

W dniach 1 – 8. listopada zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w akcję  

“Ze świętym Ojcem Pio czyścimy czyściec”. 
 

Święty Stygmatyk zawsze pukał do Serca Maryi, aby otrzymać łaskę, o którą prosił. Doświadczenie 

orędownictwa Matki Bożej starał się przekazywać wszystkim, którzy stali się jego duchowymi  

synami i córkami. Szczególną zaś troską modlitewną otaczał dusze czyśćcowe. 

Wieczorem 15. lipca 1959 roku św. Ojciec Pio był chory i znajdował się w swojej celi klasztornej, 

podczas gdy w kościele zgromadzili się jego synowie i córki duchowe.  

Przemówił do nich przez megafon: 

Pamiętajmy o tym, że jutro jest święto Matki Bożej Szkaplerznej, będącej szczególną opiekunką dusz 

czyśćcowych. Polecajmy tej drogiej Matce święte dusze w czyśćcu. Któż z nas nie ma tam swoich 

bliskich i kto wie, jak wielu z nich cierpi tam może – a nawet z pewnością – także przez nas… 

Prośmy Mamę, aby przyszła im z pomocą, łagodząc ich cierpienia i chłodząc dręczący ich płomień. 

Jeżeli my będziemy miłosierni w stosunku do nich, jeżeli – nie daj Bóg! – i my będziemy musieli pójść 

do czyśćca, Pan Bóg sprawi, iż pojawią się inni, którzy pomogą z kolei nam. 
 

My, współcześni czciciele Ojca Pio, pragniemy iść po śladach, które nam zostawił. Wspólnie 

będziemy modlili się za tych, którzy jeszcze nie dostąpili pełnego zjednoczenia z Panem Bogiem. 
 

 

Poniżej słowa brata Romana Ruska OFMCap, Krajowego Koordynatora Grup Modlitwy Ojca Pio: 

Kochani czciciele św. O Pio. W dniach od 1. do 8. listopada 2020 roku o godz. 19-tej serdecznie 

zapraszam na nasz kanał w Tenczynie do wspólnego odmawiania różańca za naszych drogich 

zmarłych. Akcja “Ze świętym Ojcem Pio czyścimy czyściec” trwa, dlatego nie może Cię zabraknąć. 
 

Pozdrawiam serdecznie! 

br. Roman 
 
 

 

Wspólna modlitwa będzie publikowana na kanale YouTube. 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska 



Środa   11. listopada  2020  -  godz. 17 

  

>  RÓŻANIEC  w  intencjach  OJCZYZNY   < 
 

GRUPA  MODLITWY  OJCA  PIO  

 i   WSPÓLNOTA  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  

zaprosiły wiernych na modlitwę różańcową  

w intencjach naszej Ojczyzny. 

Modlitwę z wykorzystaniem myśli  

śp. kardynała Augusta Hlonda,  

prymasa Polski w latach 1926 - 1948, prowadziły:  

Teresa Duszyc i Zuzanna Ludwikowska  

przy śpiewnym wsparciu Alicji Kucharczuk oraz obecnych ok. 40. wiernych. 

 
 
  



 

Czwartek   12. listopada  2020  -  godz. 18 

 
 

>   Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika  < 
  
 

 
Msza św. 

zamówiona  przez 
GRUPĘ  MODLITWY  OJCA  PIO 

w intencji: 
 

„Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej, wszelkie potrzebne łaski, zdrowie  

dla księdza Proboszcza Kanonika Stanisława ŁYPA  

z racji IMIENIN”.  
 

Eucharystię celebrowali: ks. proboszcz Stanisław wraz z ks. Krzysztofem - wikariuszem parafii. 
 

W liturgii słowa udział brały członkinie GRUPY MODLITWY OJCA PIO: 
 

 czytanie mszalne     :   Wiesława Białas, 

 modlitwa wiernych   :   Teresa Duszyc. 

 

Składanie okolicznościowych życzeń wraz z upominkami  odbyło się następnego dnia,  

w piątek 13. listopada - w Dniu Imienin Solenizanta,  

po wieczornej Mszy św. zamówionej przez Wspólnotę Żywego Różańca. 
 

 

 
 
 
 

CZCIGODNY   KSIĘŻE   PROBOSZCZU! 
Z okazji  IMIENIN  życzymy  

pomyślnego przebiegu dalszego leczenia i łaski szybkiego powrotu do zdrowia, 

życzymy również radości w posłudze duszpasterskiej 

oraz siły do realizacji wszystkich planów i zamierzeń. 

Niech Bóg Ojciec darzy Księdza szczególnymi łaskami, 

Jezus Chrystus będzie wzorem i przewodnikiem na wszystkich drogach, 

Duch Święty opromienia swoim światłem i wyposaża  w nadzwyczajne charyzmaty, 

a w sercu Matki Najświętszej, Fatimskiej Pani, 

niech Ksiądz zawsze znajduje ukojenie jako Jej syn umiłowany. 

Do życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci w modlitwie. 

GRUPA   MODLITWY   OJCA   PIO 
13. listopada, 2020 roku            wraz z asystentem duchowym ks. Dariuszem Karoniem. 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjHrbb3n8PWAhUKOJoKHZMEBcoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/709317010030771507/&psig=AFQjCNF5_alnczEqvn55_03York1w2Y3Lg&ust=1506528932917840


Fragmenty Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 4. Światowy Dzień Ubogich 
15 listopada 2020 

 

“Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Starożytna mądrość postawiła przed nami te słowa jako uświęcony 

kodeks do wprowadzania w życie. Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową mocą, pomagając nam skoncentrować 

wzrok na tym, co istotne i przekroczyć barierę obojętności. Ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwagi pod 

jednym, szczególnym względem: w każdej z nich możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest obecny w 

swoich najmniejszych braciach (por. Mt 25, 40). 
 

1. Weźmy do rąk Księgę Syracydesa ze Starego Testamentu. Znajdujemy tu słowa jednego z mistrzów mądrości, który 

żył prawie dwieście lat przed przyjściem Chrystusa. Poszukiwał on mądrości, która czyni ludzi lepszymi i zdolniejszymi 

do dogłębnej obserwacji wydarzeń życiowych. Czynił to w chwilach ciężkich prób, przez które przechodził lud Izraela, w 

czasie bólu, żałoby oraz biedy z powodu obcej dominacji. Będąc człowiekiem wielkiej wiary, zakorzenionym w tradycji 

przodków, Syracydes pomyślał najpierw o tym, by zwrócić się do Boga i poprosić Go o dar mądrości. A Pan nie pozbawił 

go tej pomocy. 

Już od pierwszych stron Księgi, Syracydes przedstawia rady dotyczące wielu konkretnych sytuacji życiowych, a wśród 

nich ubóstwa. Nalega on, aby w niebezpieczeństwie pokładać ufność w Bogu: „Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a 

nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 

Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się 

złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! 

Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli” (Syr 2, 2-7)… 
 

…W tej drodze codziennego spotykania się z ubogimi towarzyszy nam Matka Boga, która bardziej niż 

wszystkie inne jest Matką ubogich. Panna Maryja zna dobrze trudności tych, którzy są zmarginalizowani, 

ponieważ ona sama znalazła się w podobnej sytuacji, wydając na świat Syna Bożego w stajni. Ze względu na 

groźby Heroda uciekła do innego kraju wraz z Józefem, swoim mężem oraz z małym Jezusem, a sytuacja 

uchodźców naznaczyła na kilka lat Świętą Rodzinę. Niech modlitwa do Matki ubogich pozwoli przystąpić jej 

synom umiłowanym oraz tym wszystkim, którzy służą im w imię Chrystusa. A modlitwa niech przemieni 

wyciągniętą rękę w przytulenie, które świadczy o współuczestnictwie i o odnalezionym braterstwie. 
 

Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2020, we wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

FRANCISZEK 



Poniedziałek   23. listopada  2020  -  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. o. Pio, zdrowie i potrzebne łaski 
     dla członków Grupy Modlitwy św. o. Pio i ich rodzin, 
         twórczy rozwój grup modlitwy oraz w intencjach 
      zanoszonych za wstawiennictwem św. o. Pio i tych 
        które będą odczytywane podczas nabożeństwa”. 
 

Eucharystię celebrowali: ks. kan. Stanisław Łyp - proboszcz parafii oraz  ks. Dariusz Karoń, asystent 

duchowy GRUPY MODLITWY, który odśpiewał psalm, odczytał przypisaną Ewangelię 

oraz w ramach katechezy odczytał kolejny fragment biografii św. Ojca Pio „Lata poza klasztorne”. 
 

W liturgii słowa udział brali członkowie GRUPY MODLITWY OJCA PIO: 
 

 czytanie mszalne       :    Bożena Firlus, 

 modlitwa wiernych     :    Zbigniew Duszyc. 
 

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i ks. Dariusz poprowadził 

nabożeństwo za wstawiennictwem św. Ojca Pio w intencjach dziękczynno-błagalnych 

zanoszonych przez czcicieli Świętego Kapucyna, a następnie pobłogosławił zebranych 

Najświętszym Sakramentem. 
 

Na zakończenie nabożeństwa odmówiono Litanię do św. Ojca Pio, 

którą prowadziła Teresa Duszyc - animatorka GRUPY MODLITWY. 
 

Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne nie przystąpiono do ucałowania relikwii św. Ojca Pio. 
 

 

 
 

  



Poniedziałek   7. grudnia  2020  -  godz. 10÷12 i 14÷16 

PRZEDŚWIĄTECZNA  ZBIÓRKA  ŻYWNOŚCI 
 w AUCHAN Sosnowiec 

 

W kolejnym dniu  zbiórki  do CARITASOWEJ akcji 

włączyły się członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO zachęcając kupujących  

do ofiarności na rzecz potrzebujących. 

 
    

Teresa Duszyc  i  Zuzanna Ludwikowska 
godz. 10 ÷ 12 



 

  

Wiesława Białas + 1 
godz. 14 ÷ 16 



Sobota  19 grudnia  2020  -  godz. 18 

 

Sobota  III tygodnia  ADWENTU  
  

MMsszzaa  śśww..    
zzaammóówwiioonnaa  pprrzzeezz  GGRRUUPPĘĘ    MMOODDLLIITTWWYY    OOJJCCAA    PPIIOO    

ii    WWSSPPÓÓLLNNOOTTĘĘ    ŻŻYYWWEEGGOO    RRÓÓŻŻAAŃŃCCAA  

ww  iinntteennccjjii::  
  

„Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo,  

opiekę Matki Bożej – Matki Kapłanów, zdrowie, potrzebne łaski  

dla ks. Dariusza Karonia z racji Imienin”.  
 

 

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Stanisław Łyp - proboszcz parafii , a w koncelebrze uczestniczył   

ks. Dariusz Karoń - asystent duchowy Grupy Modlitwy.  
 

 

 

W liturgii słowa udział brali członkowie naszej Grupy Modlitwy poprzez: 

 czytanie mszalne      :     Wiesława Białas, 

 śpiewanie psalmu      :     Alicja Kucharczuk. 
 

 

Na zakończenie Mszy św. przystąpiono do składania Solenizantowi ks. Dariuszowi  

okolicznościowych życzeń i upominków,  

które rozpoczął ks. proboszcz Stanisław,  

a następnie przedstawiciele pozostałych wspólnot parafialnych 

-  w imieniu GRUPY MODLITWY OJCA PIO  

 wiceanimatorka Halina Kontowicz. 

 

 

Po przyjęciu życzeń. ks. Dariusz poprowadził sobotnie nabożeństwo do Matki Bożej   

oraz czwarty dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus.  
 

 



 

SOLENIZANCIE,  KSIĘŻE DARIUSZU! 
 

GRUPA MODLITWY OJCA PIO  

- dziękując Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii -  

w dniu Twoich IMIENIN staje przy Tobie,  

aby życzyć 

zdrowia i radości z czynionej posługi duszpasterskiej  

oraz sił do realizacji wszystkich zamierzeń i planów. 
 

Modlimy się, aby każdego dnia Maryja Pani Fatimska i św. Ojciec Pio 

wspierali Cię w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. 
 

 

  



 

  
Niedziela   -   20. grudnia 2020 

Z uwagi na brak od listopada comiesięcznych spotkań formacyjnych - ze względu na ograniczenia 

pandemiczne -  zarząd GMOP postanowił po Mszy św. o godz. 11 w salce  

na plebanii wręczyć tradycyjnie członkom GMOP obchodzącym w grudniu „okrągłe” URODZINY 

upominki w postaci ciekawej książki katolickiej  

wraz z okolicznościowymi Życzeniami. 

 

Grudniowi  JUBILACI: 
 

Marianna RADOSZ 

 i  

Zbigniew DUSZYC 



Środa   23 grudnia  2020  -  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. o. Pio, zdrowie i potrzebne łaski  

dla członków Grupy Modlitwy św. o. Pio 

i ich rodzin, twórczy rozwój grup modlitwy  

oraz w intencji Pana Zbigniewa Duszyca – kronikarza  

Grupy Modlitwy  z racji 75. rocznicy urodzin, a także 

 w intencjach zanoszonych za wstawiennictwem św. o. Pio 

i tych które będą odczytywane podczas nabożeństwa”. 
 

 

Eucharystii przewodniczył ks. kan. Stanisław Łyp, proboszcz parafii. W koncelebrze uczestniczył  

ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, który wygłosił  okolicznościową  katechezę. 

 

W liturgii słowa udział brały członkinie naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO: 

 czytanie mszalne   :  Teresa Duszyc,       

 modlitwa wiernych :  Iwona Deptuła. 
 

Po Mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy GRUPY MODLITWY OJCA PIO, 

poprowadził: 

 środowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 

 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Ojca Pio  

w intencjach dziękczynno-błagalnych  

zanoszonych przez czcicieli Świętego Kapucyna, 

 ósmy dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem uczczono wystawione relikwie  

słowami „Litanii do św. Ojca Pio”.  

 

Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne nie przystąpiono do ucałowania relikwii św. Ojca Pio. 
 

 



Otrzymane życzenia świąteczno-noworoczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd   

GRUPY   MODLITWY  OJCA  PIO 

z okazji  zbliżających  się 

ŚWIĄT   BOŻEGO  NARODZENIA 

i   

NOWEGO 2021 ROKU 

rozesłał okolicznościowe życzenia  

do biskupów, kapłanów, 

GRUP  MODLITWY  OJCA PIO 

a także instytucji  oraz zgromadzeń kościelnych i zakonnych. 

 
 
 
 
 
 

 
Ręcznie wykonane karnety - kartki świąteczne 

nabyliśmy podobnie, jak w roku 2019,  
u sosnowieckich  

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.  
 
 
 



 

 

 

GRUPA  MODLITWY  OJCA  PIO 

wsparła finansowo zakup produktów żywnościowych do paczek świątecznych dla najuboższych, 

a jej członkinie: Bożena Filus  i  Zuzanna Ludwikowska 

pomagały w dniu 21. grudnia  

przy ich przygotowywaniu  

wspólnie z parafialnym zespołem CARITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fot. :  Zuzanna Ludwikowska  - GMOP 



>   Zrzutka”  na  Listy  św. Ojca  Pio  < 
 

 

Ojciec Pio napisał tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, listów. Niektóre z nich były bardzo proste. 
Składały się z kilku zdań, krótkich pozdrowień. W innych możemy odkryć niezgłębioną studnię 
duchowości, przeżytej sercem teologii, mistyki. Listy Ojca Pio pouczają, wzruszają, niosą sercu 
pokój. 
 

Lektura Listów Ojca Pio to najlepszy sposób, by niemal bezpośrednio spotkać się z ich autorem, 
obserwować jego reakcje i stany ducha, a także usłyszeć rady i wskazówki udzielane w odpowiedzi 
na rozmaite życiowe bolączki i wyzwania. Można w nich również odnaleźć obszerne duchowe 
katechezy o tym, jak stawiać kolejne kroki na drodze chrześcijańskiej doskonałości. 
Listy Ojca Pio nie doczekały się jeszcze całościowego tłumaczenia na język polski. 
 

We wrześniu 2017 roku rozpoczęła pracę komisja, która ma na celu przygotowanie do publikacji 
wszystkich czterech tomów listów Ojca Pio. Przed tłumaczami stoi wymagające zadanie, by wiernie i 
pięknie przełożyć na język polski słowa Ojca Pio zapisane dialektową formą języka włoskiego sprzed 
około stu lat. 
 

W 2019 roku jako pierwszy został wydany II tom Listów Ojca Pio, w którym zawarta jest 
korespondencja stygmatyka z jego córką duchową – Raffaeliną Cerase. 

 

 
Przed nami wydanie jeszcze trzech tomów!!! Jest to zadanie 

przekraczające nasze możliwości finansowe i dlatego… 
Pragniemy zwrócić się do wszystkich,  

o wsparcie tego przedsięwzięcia. 
 
Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na 
tłumaczenia, korekty, redakcję, skład oraz druk poszczególnych 
tomów. Na Listy Ojca Pio, czeka w Polsce wiele osób, którym 
bliska jest postać świętego stygmatyka z Pietrelciny. Oddając 
kolejne tomy w ręce czytelników ufamy, że każdy z pewnością 
znajdzie w nich słowa, które Ojciec Pio kieruje właśnie do niego. 
 

Więcej szczegółów na stronie:  listyojcapio.com 
Można tam znaleźć informacje o naszym projekcie, o postępach 
w tłumaczeniu kolejnych tomów i najważniejsze: można napisać 
list do Ojca Pio, przedstawiając mu wszystkie swoje troski, 
kłopoty, intencje, ale i radości. Zapraszamy! 

 

 
Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska 

https://zrzutka.pl/2ay4m3
https://e-serafin.pl/listy-ojca-pio-korespondencja-z-raffaelina-cerase,3,4400,6277
https://www.listyojcapio.com/


 

>  E-mail  z  San Giovanni Rotondo  < 
 
 
 
 
 
  

FONDAZIONE 
Casa Sollievo Della Sofferenza 
Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

 
 
 

SAN GIOVANNI ROTONDO,  28 grudnia 2020 
 

 

Drodzy bracia i siostry z Grup Modlitwy Ojca Pio, 
 

Kolejny rok dobiegł końca. Trudny rok, który wystawił naszą egzystencję na ciężką próbę, ale 
jednocześnie pomógł nam odkryć na nowo piękno i wartość życia.  

 
Grupy Modlitwy z całego świata, które jednym głosem błagały Pana, doświadczyły żywej wiary 

i razem w modlitwie zmierzyły się z tym wspólnym „wrogiem”.  
 

W   październiku,   nabożeństwem   Wręczenia   Różańca,   rozpoczęliśmy   rok   
duszpasterski, który stawia przed nami jako zaangażowanie nasze życie misyjne: zostaliśmy 
wezwani do życia różańcem nie jako modlitwą złożoną z samych słów, ale jako poruszeniem serca, 
zdolnym stworzyć przestrzeń, która pomieści pragnienie , jakie Jezus ma dla wszystkich braci.  
 

Chociaż   mamy   trudności   z   organizowaniem   naszych   większych   spotkań,   wiem,   że   
prawie wszystkie Grupy spotykają się regularnie na Eucharystię, adorację i comiesięczne katechezy. 
Składam serdeczne podziękowania dla asystentów duchowych i animatorów za ich zaangażowanie, 
mimo tysiąca trudności. 

 
Przypominam wam teraz o ważnym spotkaniu, o tym, że wszyscy musimy starać się żyć 

pamięcią o Ojcu Pio i naszym zaangażowaniem, by być jego prawdziwymi duchowymi synami i 
córkami. 

22. stycznia,   w   117.   rocznicę   przyjęcia   habitu   zakonnego   przez   Ojca   Pio,   
będziemy  obchodzić Dzień Wierności i razem  odnowimy   nasze   obietnice   chrzcielne,  znak   
Bożego   życia   otrzymanego   w Chrystusie.   Będzie   to   okazja   do   publicznego   potwierdzenia   
naszego   zobowiązania   do   wierności Ewangelii, które tak wiele razy, na płaszczyźnie osobistej, 
przedstawialiśmy Ojcu Pio.   
 

Ważne jest, aby w następnych dniach poinformować Międzynarodowe Centrum Grup 
Modlitwy, czy przeprowadziliście tę piękną inicjatywę i – ewentualnie – jeśli to możliwe, przesłanie 
nam zdjęcia. 

  
Drodzy bracia i siostry, mamy przed sobą nowy rok pełen nadziei; przyjmijmy go z miłością do 

Pana i zawsze z tym gorącym pragnieniem: „musisz pragnąć zbawienia braci” 
.  

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
. 

 

 

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

 
 

SAN GIOVANNI ROTONDO,  28 grudnia 2020 
 

 

Drodzy bracia i siostry z Grup Modlitwy Ojca Pio, 
 

Kolejny rok dobiegł końca. Trudny rok, który wystawił naszą egzystencję na ciężką próbę, ale 
jednocześnie pomógł nam odkryć na nowo piękno i wartość życia.  

 
Grupy Modlitwy z całego świata, które jednym głosem błagały Pana, doświadczyły żywej wiary 

i razem w modlitwie zmierzyły się z tym wspólnym „wrogiem”.  
 

W   październiku,   nabożeństwem   Wręczenia Różańca,  rozpoczęliśmy   rok   duszpasterski, 
który stawia przed nami jako zaangażowanie nasze życie misyjne: zostaliśmy wezwani do życia 
różańcem nie jako modlitwą złożoną z samych słów, ale jako poruszeniem serca, zdolnym stworzyć 
przestrzeń, która pomieści pragnienie , jakie Jezus ma dla wszystkich braci.  
 

Chociaż   mamy   trudności   z   organizowaniem   naszych   większych   spotkań,   wiem,   że   
prawie wszystkie Grupy spotykają się regularnie na Eucharystię, adorację i comiesięczne katechezy. 
Składam serdeczne podziękowania dla asystentów duchowych i animatorów za ich zaangażowanie, 
mimo tysiąca trudności. 

 
Przypominam wam teraz o ważnym spotkaniu, o tym, że wszyscy musimy starać się żyć 

pamięcią o Ojcu Pio i naszym zaangażowaniem, by być jego prawdziwymi duchowymi synami i 
córkami. 

22. stycznia,   w   117.   rocznicę   przyjęcia   habitu   zakonnego   przez   Ojca   Pio,   
będziemy  obchodzić Dzień Wierności i razem  odnowimy   nasze   obietnice   chrzcielne,  znak   
Bożego   życia   otrzymanego   w Chrystusie.   Będzie   to   okazja   do   publicznego   potwierdzenia   
naszego   zobowiązania   do   wierności Ewangelii, które tak wiele razy, na płaszczyźnie osobistej, 
przedstawialiśmy Ojcu Pio.   
 

Ważne jest, aby w następnych dniach poinformować Międzynarodowe Centrum Grup 
Modlitwy, czy przeprowadziliście tę piękną inicjatywę i – ewentualnie – jeśli to możliwe, przesłanie 
nam zdjęcia. 

  
Drodzy bracia i siostry, mamy przed sobą nowy rok pełen nadziei; przyjmijmy go z miłością do 

Pana i zawsze z tym gorącym pragnieniem: „musisz pragnąć zbawienia braci” 
.  

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
. 

 

Padre Franco MOSCONE crs 
Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio 

CENTRO  GRUPPI DI  PREGHIERA DI  PADRE  PIO 

 

 



 

  

 
OJCIEC PIO – podobnie jak my – przeżył 

epidemię. Zachorował, ale Pan Bóg wysłuchał 

jego próśb i obdarzył go łaską powrotu do 

zdrowia.  

Możemy uczyć się od niego bezgranicznego 

zaufania Bogu w każdych okolicznościach 

życia. 

Warto w tym celu sięgnąć po jego porady 

mówiące o tym, jak zmierzyć się z cierpieniem i 

nie upaść pośród przeciwności losu.  

Warto razem z nim modlić się za siebie i swoich 

bliskich.  

Warto uwierzyć w jego zapewnienie, „że 

przyjdzie dzień, w którym zaśpiewamy hymny 

pełne radości naszemu Umiłowanemu”. 

W książce historia OJCA PIO z czasów epidemii. 

e-serafin.pl 
 
 
 
 
 

Na każdy dzień  
NOWEGO  2021  ROKU 

Błogosławieństwa Dzieciątka Jezus 
oraz  

zdrowia, odwagi i nadziei 
życzy 

czcicielom św. Ojca Pio i ich Rodzinom 
Zarząd GMOP. 

 

Pokój i Dobro! 
 
 
 
 

 

OPRACOWANIE:   Zbigniew  Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio 


