
 
 

DO GRUP MODLITWY OJCA PIO 
 

Drodzy opiekunowie duchowi i animatorzy Grup Modlitwy Ojca z Pietrelciny, 

pozdrawiamy was wszystkich w tym udręczonym momencie naszego życia, w którym jesteśmy wezwani do niesienia 

słowa nadziei i do czynienia gestów miłości, które wynikają z Ewangelii. 

Niestety lockdown, przez który musiało przejść wiele krajów, utrudnił nasze spotkania. Staraliśmy się być blisko 

wszystkich dzięki naszym orędziom i katechezom za pośrednictwem Padre Pio TV.  

Dla tych, którzy chcą spotkamy się ponownie:  
 

11 czerwca 2020 – godzina 16:30  

za pośrednictwem Padre Pio TV:  

katecheza Ojca Luciano Lotti, Sekretarza Generalnego Grup Modlitwy Ojca Pio 
 

16 czerwca 2020 - Dzień Zjednoczonej Modlitwy 
 

Również w tym roku, w jedności z Grupą Modlitwy Ojca Pio przy Domu Ulgi w Cierpieniu, zapraszamy wszystkie 

Grupy Modlitwy Ojca Pio rozsiane po całym świecie do wspólnej modlitwy aby prosić Boga w następujących 

intencjach: 

 za papieża Franciszka, za Kościół Katolicki, za biednych,  i za prześladowanych chrześcijan w 

świecie 

 aby Pan uwolnił świat od pandemii koronawirusa, przyjął do swojego królestwa zmarłych, 

zwłaszcza tych dotkniętych przez pandemię, nagrodził wszystkich, którzy poświęcają się w 

czynieniu miłosierdzia i pomógł naukowcom w znalezieniu skutecznego lekarstwa 

 za Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Franco Moscone, aby Pan Jezus , Matka Boza Łaskawa i 

Ojciec Pio wspomagali go w Jego misji pasterskiej i napełniali go wszelkimi łaskami i 

błogosławieństwem 

 za wszystkie Grupy Modlitwy, aby były „pochodnią światła w świecie, szkołą wiary, ogniskami 

miłości”, jak pragnął św. Pio; 

 za pokój na świecie, za rodziny i za rzącących państwami; 

 za Casa Sollievo della Sofferenza; 

 za chorych i cierpiących; 

 za powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego. 

Grupy, które pragną dołączyć się duchowo 16 czerwca 2020 roku, mogą zorganizować się we własnym zakresie 

modląc się według podanych intencji.   

W wielu krajach nie będzie można się spotkać razem, dlatego osoby odpowiedzialne wskażą wspólny czas na osobistą 

modlitwę aby przyłączyć się do inicjatywy. 
 

Niemniej jednak, zachęcamy o powiadomienie nas o Waszym udziale do 14 czerwca pisząc na adres e-amil:  

centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it. 

W przekonaniu o tym, że szczera modlitwa, zanoszona w jednym duchu do Pana, z wiarą i całkowitym zawierzeniem 

wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej i Ojca Pio, przyniesie obfitość łask i błogosławieństw niebieskich dla nas 

wszystkich i dla całego świata. 

Pozdrawiamy Was serdecznie franciszkańskim  Pokój i dobro. 

 

 

Padre Franco Moscone            Padre Luciano Lotti 
        Dyrektor generalny                  Sekretarz generalny  
 

San Giovanni Rotondo, 6 czerwca 2020 
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