
 

 
 
Drodzy Asystenci Duchowi, Animatorzy i członkowie Grup Modlitwy!  
 

Pozdrawiamy Was i życzymy, aby w końcu nadeszła dla wszystkich odrobina spokoju i możliwość 

wspólnego spotkania się. Z Bożą pomocą przezwyciężamy ten trudny czas spowodowany pandemią Covid-

Sars 19 i spodziewamy się powrotu do "normalności". 

Postarajmy się przeżyć razem, tak jak w innych latach, nasz Dzień Jedności w Modlitwie, który stał się już 

w pełni częścią naszej działalności. Zachęcamy też, by przesłać do Centrum Grup informację o Waszym 

udziale w tym dniu:     

16 czerwca 2021 – DZIEŃ JEDNOŚCI W MODLITWIE 
 

Każda Grupa zorganizuje godzinę modlitwy według podanych niżej wskazówek, w jedności z 

Macierzystą Grupą w Domu Ulgi w Cierpieniu. Wszystkie Grupy Modlitwy na całym świecie proszone są o 

modlitwę w następujących intencjach: 
  

 za papieża Franciszka, za Kościół katolicki, za ubogich, ostatnich i za prześladowanych chrześcijan na 

całym świecie;    

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

powodu pandemii; 

 Aby Pan nagrodził wszystkich, którzy poświęcają się w czynieniu miłosierdzia i pomógł naukowcom w 

znalezieniu skutecznych środków zaradczych; 

 o pokój i nawrócenie serc, rodzin, całego świata i za rządzących państwami; 

 za ojca Franco Moscone, aby Pan Jezus, Matka Boża Łaskawa i św. Ojciec Pio nieustannie wspomagali go 

w Jego misji duszpasterskiej i napełniali go wszelkim łaskami i błogosławieństwem;  

 za wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio, aby stały się ”pochodniami światła w świecie, szkołami wiary i 

ogniskami miłości”, jak pragnął tego św. Ojciec Pio; 

 za Dom Ulgi w Cierpieniu, aby stał się prawdziwą ”świątynią modlitwy i nauki”, za jego administratorów i 

za wszystkich pracowników służby zdrowia; 

 o uzdrowienie duchowe i fizyczne wszystkich chorych; 

 o powołania do życia konsekrowanego i do kapłaństwa; 

 za dusze czyśćcowe, szczególnie te najbardziej potrzebujące; 

 w intencjach poszczególnych Grup.  
 

Wskazówki organizacyjne 
Każda Grupa Modlitwy, w dniu 16 czerwca 2021 r. będzie mogła zorganizować swój własny czas modlitwy 

(np. Msza Święta, Różaniec, Adoracja Eucharystyczna lub inne) według powyższych intencji. W wielu krajach nie 

będzie możliwe wspólne spotkanie, dlatego w takiej sytuacji osoby odpowiedzialne wskażą wspólny czas na modlitwę 

osobistą, tak aby przyłączyć się do inicjatywy.  
 

Grupy uczestniczące w tej inicjatywie prosimy o powiadomienie Centrum do dnia 14 czerwca br. na 

następujący adres e-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it 
 

Jesteśmy pewni, że wspólna modlitwa wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio, zanoszona z wiarą do Pana za 

wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej i św. Ojca Pio z Pietrelciny, będzie zwiastunem obfitych łask i 

błogosławieństw niebieskich dla Kościoła, dla Papieża, dla Grup Modlitwy, dla Domu Ulgi w Cierpieniu, dla 

wszystkich chorych i dla całego świata.  
 

Pozdrawiamy Was serdecznie franciszkańskim pozdrowieniem: Pokój i dobro! 

 

 

Padre Franco Moscone crs              Padre Luciano Lotti 

         Direttore Generale         Segretario Generale 
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