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Sobota   11. września  2021  -  godz. 730 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Wyjazd formacyjny autokarem 23. czcicieli św. stygmatyka,  

wraz z ks. Dariuszem, asystentem duchowym naszej Grupy Modlitwy Ojca Pio,  

z modlitewnym nawiedzeniem:  
 

 Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin  
w Pilicy -Biskupicach, 

 

 Kościoła św. Mikołaja i św. Wawrzyńca  
w Dłużcu k/Wolbromia, 

 

 Cmentarza wojennego  
w Bydlinie k/Krzywopłotów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relacja z DNIA SKUPIENIA została zamieszczona na stronie internetowej  

Diecezji Sosnowieckiej w dniu 20 września 2021 p.t.: 

„PILICA: DZIEŃ SKUPIENIA GRUPY ŚW. O. PIO Z SOSNOWCA”. 

 

   

Wyjazdowy  
DZIEŃ   SKUPIENIA 

GRUPY   MODLITWY  OJCA  PIO 
 



  

„W  odwiedzinach  u  Ojca  Pio  w Pilicy”. 
 

Grupa Modlitwy Ojca Pio przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu Zagórzu swój kolejny, 

doroczny DZIEŃ SKUPIENIA postanowiła przeżyć  

w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy - Biskupicach z dwu powodów. 

Pierwszym powodem była potrzeba, która zrodziła się w naszych sercach, by w tych trudnych 

czasach w jakich obecnie żyjemy nieustannie podejmować modlitwy za rodziny oraz zawierzać 

rodziny Matce Bożej. Zapragnęliśmy uczynić to przed czczonym w pilickiej świątyni wizerunkiem 

Matki Bożej Śnieżnej - Opiekunki Rodzin zwłaszcza, że od 26 listopada 2009 roku łączy ten obraz 

szczególna więź duchowa z takim samym wizerunkiem czczonym w Bazylice Papieskiej Matki Bożej      

Większej w Rzymie.  

Drugim powodem była chęć „odwiedzenia” św. Ojca Pio, który od 1. grudnia 2013 roku obecny 

jest w tym Sanktuarium w znaku swoich relikwii. Stanowi je cząstka bandaża chroniącego krwawiące 

rany stygmatów. Nie bez znaczenia dla nas był również fakt, że relikwie te wprowadził i przekazał na 

ręce ówczesnego proboszcza i gwardiana   o. Tomasz Duszyc OFMCap - nasz parafianin.  

Przed Mszą św. słowo powitania, krótką historię klasztoru i obecności franciszkanów w 

Biskupicach oraz historię cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej przedstawił gwardian klasztoru,   

a zarazem proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium o. Błażej Mariusz Sówka.   

DZIEŃ SKUPIENIA rozpoczęła Msza święta sprawowana przez ks. Dariusza Karonia,  

opiekuna duchowego naszej Grupy Modlitwy, którego dekretem z dnia 25. sierpnia 2021 roku,                   

ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak mianował  

Diecezjalnym Koordynatorem Grup Modlitwy św. Ojca Pio w Diecezji Sosnowieckiej. 

Ksiądz Dariusz sprawował Eucharystię w intencji rodzin, ale także w intencji wszystkich Grup 

Modlitwy Ojca Pio w naszej Diecezji. 

Mszę św. zakończyło zawierzenie rodzin przed łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, 

a następnie zawierzenie nas i wszystkich Grup Modlitwy w diecezji Świętemu Ojcu Pio i 

błogosławieństwo jego relikwiami. 

Po krótkiej chwili czasu własnego udaliśmy się do Maryjnego Ogrodu Różańcowego, który 

został utworzony w części ogrodów klasztornych w roku 2005, w roku śmierci Ojca Świętego Jana 

Pawła II i tam rozważając tajemnice radosne różańca świętego modliliśmy się o świętość naszych 

rodzin a także za wszystkie rodziny naszej parafii i diecezji, by były silne Bogiem oraz wierne 

krzyżowi i Ewangelii. W rozważaniach w przeddzień beatyfikacji sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, przypominaliśmy -jakże aktualne również obecnie - nauczanie Prymasa Tysiąclecia o 

Rodzinie. 

Kolejnym etapem DNIA SKUPIENIA była dziękczynna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

którą odprawiliśmy w kościele św. Mikołaja i św. Wawrzyńca w Dłużcu. Tę piękną zabytkową 

świątynię – rodzinną parafię ks. Dariusza – nawiedziliśmy po raz drugi i podobnie jak poprzednio 

zostaliśmy niezwykle gościnnie przyjęci przez gospodarza miejsca, proboszcza ks. Andrzeja 

Michniewskiego, któremu tą drogą jeszcze raz z serca dziękujemy.  

W programie DNIA SKUPIENIA, który tym razem przeżywaliśmy we wrześniu, miesiącu 

pamięci narodowej, nie zabrakło też akcentu patriotycznego. Nawiedziliśmy zabytkowy cmentarz 

wojenny w Bydlinie, gdzie znajduje się siedmiometrowy krzyż wraz z tablicami, na których 

umieszczone zostały nazwiska legionistów poległych w znaczącej bitwie pod Krzywopłotami             

w 1914 roku. Pod tym pomnikiem zapaliliśmy znicze i słowami modlitwy ks. Piotra Skargi uczciliśmy 

pamięć bohaterów. Była też możliwość zobaczenia zrekonstruowanych okopów u podnóża ruin 

zamku, których zwiedzanie warto wszystkim polecić.  

Bogu niech będą dzięki za dar przeżycia tego DNIA SKUPIENIA i za piękną pogodę. 
 

Relacja: Teresa Duszyc animatorka GMOP w Parafii Matki Bożej Fatimskiej. 

. 

 



 

 
Sanktuarium  Matki  Bożej  Śnieżnej  Opiekunki  Rodzin 

w  Pilicy - Biskupicach 
 



   

Proboszcz parafii  

i kustosz Sanktuarium  

o. Błażej Mariusz Sówka  

- powitanie i historia miejsca. 

Podziękowanie 

i dar serca od GMOP: 

Bożena Firlus. 



 EUCHARYSTIA 

  

Celebrant :  ks. Dariusz Karoń. 

Posługa  ministranta :  Władysław Kucharczuk. 



 

 

  

Czytanie mszalne: 

Wiesława Białas. 

Śpiewanie psalmu: 

Alicja Kucharczuk. 



 

Modlitwa wiernych: 

Zbigniew Duszyc. 



  



 

 



  

Modlitwa   przed  obrazem  Matki  Bożej  Śnieżnej  Patronki Rodzin 



 

 

  

Błogosławieństwo  relikwiami  św. Ojca  Pio 



 

  



 

 

  



 

MMMAAARRRYYYJJJNNNYYY         OOOGGGRRRÓÓÓDDD         RRRÓÓÓŻŻŻAAAŃŃŃCCCOOOWWWYYY   

MODLITWA RÓŻAŃCOWA  
 Tajemnice   Radosne. 

   



  



 

  



>   Na  rynku  w  Pilicy   < 

  



 

  
Kościół  św. Mikołaja i Wawrzyńca  w  Dłużcu 



Dziękczynna  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu 

  



Proboszcz ks. Andrzej Michniewski opowiada o tegorocznych Jubileuszach Parafii Dłużec:  
700-leciu istnienia i 100-leciu renowacji,  

a także rozdaje m.in. okolicznościowe breloczki z patronami Parafii św. Mikołajem i św. Wawrzyńcem   
oraz Modlitwę do Matki Bożej Śnieżnej jako pamiątkę peregrynacji figury św. Michała Archanioła. 

  



 

POCZĘSTUNEK   

u  ks. proboszcza 



  





  



Podziękowania : Halina Kontowicz  i  ks. Andrzej Michniewski. 
  



    

Podziękowanie 

od GMOP dla  

Pani  Kucharki: 

Teresa Duszyc. 
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ks. proboszcza 

na  

pożegnanie. 



  

 

  



 

  
Zabytkowy  cmentarz  w Bydlinie  k/Krzywopłotów 



 

  



 

  



 

  



  



 Fotorelacja:  Józef Dybek  i  Zbigniew Duszyc  -  GMOP 

  

Podziękowanie 

ks. Dariuszowi  

za duchowe przewodnictwo  

DNIA  SKUPIENIA  GMOP: 

Alicja Kucharczuk 



 

 

  
14 ÷ 22.  września 2021  

 (godz. 1745 -  w niedzielę o godz. 1615)  

NOWENNA  

do św. OJCA PIO  
przygotowująca do uroczystego obchodu  

Jego wspomnienia liturgicznego w dniu 23. września 

prowadzona przez  

GRUPĘ  MODLITWY  OJCA  PIO 



Sobota   18.  września  2021  -  godz. 15 - Sławków  

  

MSZA  ŚWIĘTA  POGRZEBOWA 

śp.  Zdzisława FIRSZTA 

męża  

Elżbiety  FIRSZT 

członkini naszej GRUPY MODLITWY OJCA PIO. 

 

 

 

W intencji  

śp. Zdzisława FIRSZTA  

w dniu 2. lutego 2022 roku   

będzie odprawiona  

Msza św.  

zamówiona  

przez  

GRUPĘ  MODLITWY  OJCA  PIO. 
 

 

 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.  

Amen. 

 

 
 
 

 

  

CENTRO  GRUPPI  DI  PREGHIERA centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it                                 8 wrz 2021 11:33 

 

   Do Grup Modlitwy Ojca Pio 
  
Drodzy czciciele Świętego Ojca Pio, 
 

jesteśmy u bram nowego roku duszpasterskiego. 

Jak co roku nasz dyrektor generalny, o.Franco Moscone, proponuje nam temat do refleksji, który będzie 

towarzyszył w naszych comiesięcznych spotkaniach. 

Tematem dedykowanym  na ten rok jest “Podążajcie drogą, na której Bóg was postawił”. 

  

W załączniku znajduje się tekst do czuwania modlitewnego - 22 września. 
 

Życząc Wam owocnego  przeżycia święta Świętego Ojca Pio z Pietrelciny i dobrego rozpoczęcia 

roku duszpasterskiego, serdecznie Was pozdrawiamy. 
 

CENTRUM GRUP MODLITWY OJCA PIO 

Viale Cappuccini 172 
Casa Sollievo della Sofferenza 
71013 San Giovanni Rotondo 
Italy 
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Wtorek   21.  września  2021  -  godz. 19  

 
 

 

 

 

 

 

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 „Ojcze Ciebie przyzywamy” i po modlitwie franciszkańskiej ks. Dariusz  

poprowadził  modlitwę  Słowem  Bożym – rozważano: Mt 4, 1-11 [PRZYGOTOWANIE DO 

DZIAŁALNOŚCI JEZUSA. Kuszenie Jezusa] oraz  katechezę formacyjną „Sens cierpienia według 

Ojca Pio” opracowaną przez br. Romana Ruska OFMCap   zamieszczoną w Nr 5(131)2021 „GŁOSU 

OJCA PIO”.  

  W związku z wcześniejszym dostarczeniem przez kuriera zamówionych przez ks. Dariusza  

pizzy - z okazji otrzymanej nominacji diecezjalnej - zebrani zobowiązali się do indywidualnej lektury       

i kontemplacji opracowanej przez ks. Dariusza Karonia na to spotkanie medytacji biblijnej na 

podstawie „Ewangelii według świętego Mateusza”, t. I, cz. 1. 

 Przed konsumpcją w imieniu GRUPY MODLITWY gratulacje i życzenia ks. Dariuszowi - związane  z 

powierzonymi przez ks. biskupa nowymi obowiązkami w ramach diecezji - złożyły animatorki Teresa 

Duszyc i Halina Kontowicz wraz z kwiatami i drobnym upominkiem w postaci imiennej pieczątki: 

 

 

 
 
 

W  części organizacyjnej spotkania: 
 

 ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy, m.in.:  
 potwierdził Wyjazdowy Dzień Skupienia (Pilica, Dłużec) w sobotę 11. września; 
 zaprosił w czwartek 23. września na „GODZINKI o św. OJCU PIO” przed Mszą św. 

oraz w sobotę 25. września  do  AUCHAN Sosnowiec do pomocy w zbiórce artykułów 
żywnościowych organizowanej również przez diecezjalny CARITAS; 
 

 Teresa Duszyc, animatorka Grupy Modlitwy poinformowała m. in.: 
 o trwającej do 14. września nowennie do św. OJCA PIO przygotowującej do uroczystego 

obchodu Jego wspomnienia liturgicznego w dniu 23. września; 

 o skompletowaniu przez członków GRUPY MODLITWY „MARGARETEK” w ramach 
Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów - dla ks. Dariusza Karonia i ks. Krzysztofa 
Nowaka - stosowna liturgia odbędzie się 23. września w trakcie Mszy św. o godz. 18; 

 o trwającym Jubileuszowym Roku związanym z 20-tą rocznicą KANONIZACJI  
OJCA  PIO przypadającą 16. czerwca 2022 roku. 

 

Na zakończenie spotkania odmówiono dziesiątkę różańca  
IV Tajemnicy Bolesnej - „Droga krzyżowa  Pana Jezusa”, a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski,  

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

68.  WRZEŚNIOWE 

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. 

 

Diecezjalny Koordynator 

Grup Modlitwy św. Ojca Pio 

w Diecezji Sosnowieckiej 
 

Ks. Dariusz Karoń 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



  



 

Czwartek   23.  września  2021  -  godz. 1740 i 18 

    

 

   
 
 
 
 
 
Przed  Mszą św.  

GRUPA  MODLITWY  OJCA  PIO  
     odmawiała  

„GODZINKI  o  św. Ojcu Pio”. 

  Modlitwę  prowadziła  Alicja Kucharczuk. 
 

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”. 
 

Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Karoń, asystent duchowy Grupy Modlitwy.  

W koncelebrze uczestniczył ks. Krzysztof Nowak,  

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

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

 czytanie mszalne   :  Iwona Deptuła,  

 śpiewanie psalmu  : Alicja Kucharczuk,      

 modlitwa wiernych :  Wiesława Białas. 

Posługę ministranta pełnił Władysław Kucharczuk – członek GMOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po Mszy św.  - przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem –  

ks. Dariusz poprowadził nabożeństwo za wstawiennictwem św. Ojca Pio z wykorzystaniem  

otrzymanego  z San Giovanni Rotondo tekstu  

„Czuwania modlitewnego z okazji święta liturgicznego św. Ojca Pio z Pietrelciny”  

oraz  w intencjach dziękczynno-błagalnych zanoszonych przez czcicieli Świętego Kapucyna. 
 

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem uczczono wystawione relikwie 

słowami „Litanii do św. Ojca Pio”, którą prowadziła animatorka Teresa Duszyc. 
 

Na zakończenie ks. Dariusz pobłogosławił zebranych relikwiami św. Ojca Pio. 

Była również możliwość indywidualnego ucałowania relikwii św. Ojca Pio  

przy zachowaniu reżimu sanitarnego - epidemiologicznego. 

 
 

W S P O M N I E N I E 

św. OJCA PIO z Pietrelciny 

prezbitera. 
 

Po  Komunii św.  

odbył się liturgiczny obrzęd przyjęcia osób - będących członkami  

GRUPY  MODLITWY  OJCA  PIO  

do „Apostolatu Modlitwy za Kapłanów MARGARETKA”, 

które zobowiązały się do modlitwy w intencjach:  

ks. Dariusza Karonia  oraz  ks. Krzysztofa Nowaka  

jeden dzień w tygodniu do końca ich życia. 

 

http://apostolat.com.pl/index.php/component/flexbanners/?task=click&id=8


>   GODZINKI  o  św. OJCU  PIO   < 
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Liturgiczny obrzęd przyjęcia osób - będących członkami  

GRUPY  MODLITWY  OJCA  PIO  

do „Apostolatu Modlitwy za Kapłanów MARGARETKA”. 

 

  



 

  

NABOŻEŃSTWO 
za wstawiennictwem 

św. OJCA PIO 



 

  



Czwartek   23.  września  2021  -  godz. 18 - Sosnowiec Klimontów 

 Nasza GMOP została zaproszona  na uroczystość 15-lecia wprowadzenia relikwii św. Ojca Pio  

do zaprzyjaźnionej Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Sosnowcu Klimontowie,  

które nastąpiło 1. października 2006 roku z rąk  br. Tomasza Duszyca OFMCap.  

W tym samym czasie w naszym Sanktuarium rozpoczynały się „GODZINKI o św. OJCU PIO”,             

a następnie  Msza św. z liturgicznym obrzędem przyjęcia osób - będących członkami GRUPY  

MODLITWY  OJCA  PIO - do „Apostolatu Modlitwy za Kapłanów MARGARETKA” 

oraz  comiesięczne nabożeństwo za wstawiennictwem św. Ojca Pio. 

W związku z tą godzinową zbieżnością w Jubileuszowej Mszy św., której przewodniczył opiekun 

duchowy Grupy Modlitwy ks. Przemysław Lech i w spotkaniu na plebanii uczestniczyły tylko nasze 

przedstawicielki: Marianna Radosz i Maria Owsik - przekazując życzenia i drobny upominek.  

Nasza GMOP została zaproszona  na uroczystość 15-lecia wprowadzenia relikwii św. Ojca Pio  

do zaprzyjaźnionej Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Sosnowcu Klimontowie,  

które nastąpiło 1. października 2006 roku z rąk  br. Tomasza Duszyca OFMCap.  

W tym samym czasie w naszym Sanktuarium rozpoczynały się „GODZINKI o św. OJCU PIO”,             

a następnie  Msza św. z liturgicznym obrzędem przyjęcia osób - będących członkami GRUPY  

MODLITWY  OJCA  PIO - do „Apostolatu Modlitwy za Kapłanów MARGARETKA” 

oraz  comiesięczne nabożeństwo za wstawiennictwem św. Ojca Pio. 

W związku z tą godzinową zbieżnością w Jubileuszowej Mszy św., której przewodniczył opiekun 

duchowy Grupy Modlitwy ks. Przemysław Lech i w spotkaniu na plebanii uczestniczyły tylko nasze 

przedstawicielki: Marianna Radosz  i  Maria Owsik - przekazując życzenia i drobny upominek.  

 

 

  

   

Fot. :  Olimpia  Kucharska 



 

Diecezjalny Koordynator 

Grup Modlitwy św. Ojca Pio 

w Diecezji Sosnowieckiej 
 

Ks. Dariusz Karoń 

 

„Będę mógł uczynić dla was 

 znacznie więcej,  

kiedy będę w niebie, 

niż teraz, gdy żyję na tej ziemi” 

powiedział Ojciec Pio na krótko przed 

śmiercią 23. września 1968 roku. 

 

 

Zmarły, uznany za świętego,  

przestaje być umarłym.  

W swoich relikwiach żyje on nadal.   

 

 

 

„Święty Ojcze Pio, niech Twoje wstawiennictwo  

wspomaga nas wszystkich w naszym dążeniu do świętości”. 
(św. Jan Paweł II) 

 

Z okazji przeżywania 15. rocznicy wprowadzenia  

relikwii św. Ojca Pio do Waszej wspólnoty parafialnej,  

życzymy  

by ten skromny kapucyn, a zarazem wielki święty   

  był skutecznym orędownikiem przed Bogiem 

w każdej potrzebie 

i wypraszał potrzebne łaski doczesne i nadprzyrodzone. 

POKÓJ  I  DOBRO! 
 

 

GRUPA MODLITWY OJCA PIO 

         przy parafii  

Matki Bożej Fatimskiej. 
 

 

Sosnowiec  Zagórze,  23. września 2021 roku 
 

 



 
  

Sobota   25. września 2021 - godz. 10÷14   

  AUCHAN Sosnowiec   
 

Przedstawicielki naszej GRUPY  MODLITWY  OJCA  PIO: 

zapraszały i zachęcały klientów AUCHAN 

„do otwarcia się na dobro”  

dla osób potrzebujących w Diecezji Sosnowieckiej: 
  

Teresa Duszyc  i  Halina Kontowicz : godz. 10 ÷ 12 

Maria Owsik  i  Gabriela Skibińska : godz. 12 ÷ 14. 

 
 

 

 

Fot. :  Zbigniew Duszyc - GMOP 



 

On 14 wrzesień 2021 

Z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością informujemy,  

że w tym roku w ramach 1% nasi Darczyńcy przekazali nam  

środki finansowe w łącznej kwocie 1 079 739,22 zł. 

 
Wiemy, że poprzedni rok był trudny dla nas wszystkich. Dlatego jesteśmy 

ogromnie wdzięczni, że po raz kolejny mogliśmy liczyć na Waszą pamięć i 

hojność.  

Dziękujemy, że zdecydowaliście się przekazać 1% podatku właśnie nam.    

Dzieło św. Ojca Pio nie mogło by istnieć bez Was – Przyjaciół i Darczyńców.    

To dzięki Waszemu wsparciu, przez 7 dni w tygodniu w dwóch Centrach Pomocy 

możemy towarzyszyć osobom doświadczającym bezdomności na drodze 

powrotu do samodzielności oraz nieść kompleksową pomoc: 

 doraźną (dając możliwość zjedzenia posiłku, wzięcia kąpieli, wyprania 

odzieży lub wymiany na nową, czy skorzystania z pomocy medycznej) 

 oraz specjalistyczną (socjalną, zawodową, mieszkaniową, prawną, 

psychologiczną). 

Z serca dziękujemy za Wasze wsparcie! 
www.dzielopomocy.pl 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On 20 wrzesień 2021 
 

Wrzesień – w kalendarzu Dziełowych wydarzeń to wyjątkowy czas, bo w tym roku oprócz 

świętowania jubileuszu 17. lat istnienia naszej organizacji, miesiąc ten obfituje w wiele ważnych 

dla nas rocznic: 

 23 września - obchodzimy liturgiczne wspomnienie naszego Patrona – św. Ojca Pio. 

 23 września zostały otwarte nasze dwa Centra Pomocy (w 2010 i 2013 roku). 

 a 15 września 2004 roku – otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. 

Urodziny to dla nas moment, kiedy z ogromną radością patrzymy na wszystko, co wydarzyło się w 

ostatnich latach – wdzięczni za to, że możemy towarzyszyć osobom doświadczającym bezdomności 

w drodze powrotu do domu. 

A skoro urodziny to…. nie może zabraknąć prezentów :) Jednak nie prosimy o upominki dla siebie, a 

dla naszych Przyjaciół – osób doświadczających bezdomności. Dlatego ogłaszamy wirtualną zbiórkę 

na urodzinową kawę dla osób bez domu – podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 

Przez 6 dni w tygodniu, każdego ranka częstujemy osoby doświadczające bezdomności gorącą kawą 

i herbatą. Dla wielu panów i pań bez domu jest to pierwszy kubek czegoś ciepłego w ręku – czasem 

jedyny w ciągu dnia. Zapotrzebowanie jest duże – miesięcznie wydajemy ponad 4000 litrów kawy      

i herbaty. Dlatego zapraszamy Cię do wspólnego świętowania i urodzinowego wsparcia naszego 

Dzieła i osób bez domu. W końcu jak powiedział podczas jednego z porannych dyżurów pan Adam 

„U Was jest najlepsza kawa w mieście".  
 

Jak możesz pomóc? To proste! 

 Wpłać datek na FACEBOOKOWEJ ZBIÓRCE. 

 lub PRZEKAŻ DAROWIZNĘ na numer konta: Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 

0039 (w tytule wpłaty napisz “urodzinowa kawa - darowizna charytatywna”) lub poprzez DOTPAY. 

Zachęcamy Was do wpłaty nawet niewielkiej kwoty (może to być równowartość filiżanki kawy w 

Twojej ulubionej kawiarni), a my poczęstujemy „urodzinową” kawą osoby potrzebujące. Bo 

pomaganie jest naprawdę proste.  

Już teraz dziękujemy za Waszą obecność i hojność!  
www.dzielopomocy.pl 

  
 

https://dzielopomocy.pl/konta/dpop1/new/tiny.pl/97d8f
https://dzielopomocy.pl/konta/dpop1/new/przekaz-darowizne
https://dzielopomocy.pl/konta/dpop1/new/tiny.pl/7j45w


 

 

PORADY OJCA PIO  

– jak odnaleźć spokój ducha –   
  

N O W O Ś Ć ! 

 

 

 

 

 

 

Ojciec Pio nie zawsze osobiście 

znał ludzi, którym przychodził z 

pomocą i dobrą radą. Nie miało to 

jednak żadnego wpływu na jakość 

udzielanych przez niego 

wskazówek duchowych.  

 

Zgłębiał ludzkie dusze dzięki 

szczególnej łasce otrzymanej od 

Boga. Kto uwierzył jego 

zapewnieniom, zyskiwał spokój 

wewnętrzny i wzrastał duchowo.  

 

Również dzisiaj śmiało możemy 

korzystać z jego wskazówek.   

Jeśli weźmiemy je do serca,                    

z pewnością przywrócą nam wiarę 

w siebie i nadzieję. 

 

 

 

 

 

 

 
OPRACOWANIE:   Zbigniew  Duszyc – kronikarz Grupy Modlitwy Ojca Pio 

 


