Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na
modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła
Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji - znajdowania się jednocześnie w dwóch
miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w
swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w
którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób
uratował swoje życie - na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł granat.
Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał
się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane
przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że
ojciec Pio w ich trakcie - zwłaszcza w momencie Przeistoczenia - w widoczny sposób
bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.
W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio
gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego
budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. "Dom Ulgi w Cierpieniu" otwarto w maju
1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia
dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać
siły, coraz częściej zapadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na
kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.
W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem przez
Kongregację Spraw Kanonizacyjnych jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o
heroiczności cnót o. Pio; rok później - dekret stwierdzający cud uzdrowienia za
wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999
r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.
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Drodzy Parafianie i Goście!
Św. Paweł Apostoł przypomina Tymoteuszowi o obowiązku, jaki nakłada na
każdego ochrzczonego człowieka dar powszechnego kapłaństwa Ludu Bożego. Dar, który
we chrzcie właśnie każdy z nas otrzymał. Niezasłużone przez nas w żaden sposób
zaproszenie do relacji z Żywym Bogiem jest nie tylko przywilejem, ale i konkretnym
zobowiązaniem. Pociągnięci ku Bogu stajemy się na wzór Chrystusa pośrednikami między
ziemią i Niebem. Mamy jak Mojżesz orędować za innymi, szczególnie może za tymi, którzy
się nie modlą czy tymi, którzy trudzą się dla wspólnego dobra.
o. Tomasz Skibiński OFM

Tydzień Duszpasterski w Naszej Parafii
Krąg Biblijny

wtorek, godz. 20:00

czytamy: List do Rzymian

Katecheza Dorosłych
środa, godz. 20:00
Temat: O Bogu Stwarzającym

Z kalendarza liturgicznego
Dziś obchodzimy w Kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu.

25.09.2022

13:00 - ++ rodziców Katarzynę i Edwarda ++ Józefę i Pawła
Regmunt.
18:00 - Dziękczynna z okazji 50. rocznicy urodzin Artura Zięby.

19.09 – Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika.
20.09 – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy.

Pozostałe ogłoszenia duszpasterskie
Adoracja Najświętszego Sakramentu: we wtorek o godz. 17:00, następnie Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia.

21.09 – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
Krąg Biblijny: we wtorek o godz. 20:00.

23.09 – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.
Spotkanie Klubu Pogodnej Jesieni: w środę o godz. 10:00.

Intencje Mszalne
Niedziela

8:00 – + Zofię Stasiak (greg.).

18.09.2022

11:30 – Chrzty.
13:00 - + Macieja
18:00 - ++ Walerię, Józefa, Roberta, Adama, Ferdynanda ++ z
rodziny.

Poniedziałek

18:00 – + Zofię Stasiak (greg.).

Środa 21.09.2022

Spotkanie dla bierzmowanych z klasy 6.: w środę o godz. 19:00.
Katecheza dla Dorosłych: w środę o godz. 20:00. Temat: O Bogu Stwarzającym.
Czwartkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu: o godz. 20:00.
Zbiórka Gromady Zuchowej: w piątek o godz. 16:30, natomiast zbiórka harcerek o godz.18:00.
Spotkanie schodki dziecięcej: w sobotę , o godz. 9:15.

19.09.2022
Wtorek 20.09.2022

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: w środę o godz. 17:30.

18:00 – + Zofię Stasiak (greg.).

Zbiórka dla ministrantów: sobota, godz. 10:00.

18:00 – 1. + Zofię Stasiak (greg.).
2. O Boże błogosławieństwo, mądrość i zdrowie dla Bogdana z

W sobotę 1 października chcemy zorganizować pielgrzymkę Róż Różańcowych do Krzeszowa.
Koszt: 40 zł, zapisy w zakrystii.

okazji urodzin.
Czwartek 22.09.2022

18:00 – 1. + Zofię Stasiak (greg.).
2. O Boże błogosławieństwo, mądrość i zdrowie dla Katarzyny z
okazji urodzin.

Piątek 23.09.2022

18.00 – + Zofię Stasiak (greg.).

Sobota 24.09.2022

18:00 – + Zofię Stasiak (greg.).
8:00 – + Zofię Stasiak (greg.).

Niedziela

11:30 – + Zbigniewa Marczuk w 1. rocznicę śmierci.

Hagiografia: św. O. Pio (23.09)
Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w
dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5
lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit
kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął
studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od
dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany
do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca
1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był
kierownikiem duchowym młodych zakonników.

