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Zwyciężajmy Miłością - Dwumiesięcznik Grupy Modlitewnej Ojca Pio w Nowym Sączu
Redaguje zespół: ks. Andrzej Liszka (moderator Grupy), Wojciech Kudyba (red. nacz.) Beata Kudyba, Anna Jasielec (korekta),  

Maria Ross, Magdalena Druszka, Janusz Jasielec, Janina Koza, o. Wiesław Krupiński SJ 
Adres redakcji: Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz  

Adres do korespondencji: A. J. Jasielec, ul. Grodzka 28/24, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: anna_jasielec@o2.pl. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów i zmiany ich tytułów bez uprzedniego powiadomienia autora.

ZWYCIĘŻAJMY MIŁOŚCIĄ

Strony internetowe, które warto otworzyć  
http://ojciecpio.com.pl 

www.kapucyni.pl

Spotkania modlitewne
4.12 godz. 19.00
8.01 godz. 19.00

Adoracja godz. 17.00 
II i IV środa miesiąca

Koronka do Bożego  
Miłosierdzia godz. 15.00
I i III czwartek miesiąca

Różaniec w Radiu RDN 
prowadzony przez Grupy 
św. O. Pio godz. 19.00
I piątek miesiąca 

8.12 Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP

 GODziNA ŁASKi  
12.00-13.00

10.12 Wspomnienie  
MB Loretańskiej

12.12 Wspomnienie MB  
z Guadalupe

26.12 Święto Świętej 
Rodziny

1.01 Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki

22.01. Rocznica obłóczyn 
zakonnych O. Pio

KOMUNIKAT

NOwy NUMer  
rAchUNKU bANKOwegO

Wpłaty na prenumeratę naszego 
 pisma można dokonać na konto:  

60 8811 0006 0000 0048 7272 0001 
Parafia rzymsko-Katolicka 

 pw. św. Małgorzaty  
Pl. Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz

TeLegrAM do cZcIcIeLI  
św. OJcA PIO

 podziękowania i prośby o modlitwę 
przekazywane naszej grupie są po-
lecane dobremu Bogu za wstawien-
nictwem naszego patrona podczas 
pierwszosobotnich modlitewnych 
spotkań i adoracji Najświętszego 
sakramentu w ii i iV środę miesiąca.

„Bądź blisko kołyski tego Dziecięcia pełnego wdzięku.
Jeśli kochasz bogactwa,  tutaj znajdziesz złoto  

pozostawione przez mędrców;
jeśli kochasz woń sławy,  znajdziesz tutaj woń  kadzidła;

jeśli kochasz subtelności zmysłowe, tutaj  poczujesz wonną mirrę,
której zapach wypełnia  całą świętą grotę.

Bądź bogata miłością do tego Niebieskiego Dzieciątka” 

– tak pisał św. Ojciec Pio do jednej ze swych duchowych 
córek. Niech jego słowa będą z nami w czasie coraz bliższe-

go Adwentu i wtedy, gdy znów będziemy 
świętowali Boże Narodzenie. Jezus znów 
nadchodzi, by w nasze człowieczeństwo 
wnieść ogień swojej nieskończonej mi-
łości, przychodzi ponieważ nas potrze-
buje: chce być adorowany w żłóbku,  
w ubogiej stajence – zimnej z powodu 
ludzkiej obojętności, a często także 
pogardy. Przychodzi, bo chce być ko-
chanym! Przychodzi, bo wie, jak sła-

ba jest nasza miłość. Przychodzi, bo 
chce wlać w nasze serca żar miło-

ści, która wszystko zwycięża. 
Na czas oczekiwania na Boże 

Narodzenie wszystkim na-
szym czytelnikom życzy-

my właśnie takiej miłości. 
Niech jej płomień ogar-

nie nas wszystkich,

Redakcja.


