
Dziękuję za wszystko
co robicie dla mnie 
i dla tych, którzy do 
mnie należą.  Jezus 

Wam to wynagrodzi 
stukrotnie. 

 (Ojciec Pio, Ep. IV, 889)

23 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA W GODZINIE WIECZORNYCH NIESZPORÓW BĘDZIE ODMAWIANY RÓŻANIEC I CELEBROWANA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI WSZYSTKICH NASZYCH DARCZYŃCÓW.
PRZEŻYJCIE RAZEM Z NAMI TĘ CHWILĘ MODLITWY

Jedynie dzięki Waszemu zaangażowaniu wiele 
PROJEKTÓW OJCA PIO zostało szczęśliwie zakończonych. 

NASTĘPNE SĄ W BUDOWIE. WSPÓLNIE MOŻEMY 
DOPROWADZIĆ DO ICH ZREALIZOWANIA.

AKTUALNY STAN BUDOWY KLASZTORU-DOMU SPOKOJNEJ 
STAROŚCI DLA ZAKONNIKÓW W STARSZYM WIEKU.

JEŚLI CHCESZ
ZAWIERZYĆ SIĘ

OJCU PIO
możesz w swoim domu

zapalić świeczkę we wszystkich intencjach
łącząc się ze stroną internetową:

www.conventosantuariopadrepio.it

PRZYŁĄCZ SIĘ  – WESPRZYJ NAS – OFIARUJ TWÓJ UDZIAŁ

Cały czas prowadzimy
Dom Spokojnej
Staros ći dla zakonników 
w starszym wieku,  
lecz jest on zbyt mały 
w stosunku do 
potrzeb. Dlatego 
realizujemy 
nowy projekt. 

Możliwość dokończenia tego dzieła
zawierzamy Twojej ofiarności.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO PIO:
ARTYSTYCZNY PROJEKT WITRAŻA

KARTA KREDYTOWA
Jeżeli jesteś posiadaczem karty kredytowej możesz zadzwonić:  
0039 0882 417610 wysłać fax: 0039 0882 417342 
lub wejść na stronę internetową www.conventopadrepio.it/polski/ofiara
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UPEWNIJ SIĘ, ŻE BANK PRZEŚLE NAM TWOJE DANE BYŚMY 
MOGLI CI PODZIĘKOWAĆ

*

*

BEZPIECZNE SPOSOBY
SKŁADANIA WASZYCH OFIAR

PRZELEW BANKOWY NA NASZE KONTO WE WŁOSZECH
Na rzecz:   CONVENTO CAPPUCCINI 
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - ITALY

IBAN: IT38 I076 0115 7000 0000 0189 712 - BIc/SwIft: BPPIITRRXXX

         San Giovanni Rotondo (FG) - ITALY
IBAN: IT 82 N 02008 78591 000103257215 - BIc/SwIft: UNCRITM1C69

         San Giovanni Rotondo (FG) - ITALY
IBAN: IT 19 E 01010 78590 000027000131 - BIc/SwIft: IBSPITNA

Informacje uzyskasz:
Tel. 0039 0882 417600 - Fax 0039 0882 
417342 
e-mail : ofiara@conventopadrepio.it

CZEK „NIEPRZENOSZALNY” („NIE NA ZLECENIE”)
Wystawiony na: 
CONVENTO CAPPUCCINI S. GIOVANNI ROTONDO (FG)
należy wysłać w zamkniętej kopercie na następujący
adres: Convento Frati Minori Cappuccini 
71013 San Giovanni Rotondo (FG) ITALY

PRZELEW BANKOWY NA NASZE KONTO W TWOIM KRAJU, 
KORZYSTAJĄC Z ZAŁĄCZONEGO DRUKU
Druk jest załączony tylko wtedy, 
gdy mamy już aktywne konto w Twoim kraju.

*
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Zróbmy to razem!

Gdy kościół został oddany do użytku wiernych,  
witraż tworzyły tymczasowo umieszczone 84 panele 
z materiału. Nowy, wielki witraż będzie się składał 
ze 101 szklanych elementów o różnych wymiarach. 
Możesz uczestniczyć w realizacji tego dzieła składając 
dowolną ofiarę lub współuczestniczyć w kosztach 
wykonania konkretnego elementu:
A - 1 m2  jednej z części witraża -€ 1.900,00
B - jeden całościowy element o powierzchni ok. 4 m2 - € 7.600,00
C - jeden całościowy element o powierzchni ok. 5 m2 - € 9.000,00
D - konstrukcja szkieletowa witraża – dowolna ofiara 



„Niech Dzieciątko Jezus zawsze 
niepodzielnie panuje w Twoim 
sercu niech ustanowi i coraz bar-
dziej wzmacnia swoje 
królestwo w Tobie.”
(Epist. III, 762)

I N F O R M A C J I  U D Z I E L A

CONVENTO FRATI MINORI CAPPUCCINI - SANTUARIO “SANTA MARIA DELLE GRAZIE”
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - ITALY

KLASZTOR:

TEL. +39 0882.4171
FAX +39 0882.417252
www.conventosantuariopadrepio.it
E-mail : cappuccini@conventopadrepio.com

BIURO PIELGRZYMA: 

TEL. +39 0882.417500
FAX +39 0882.417555
www.conventosantuariopadrepio.it
E-mail : info@santuariopadrepio.it
BY OTRZYMAC SAKRAMENTY
E-mail: sacramenti@santuariopadrepio.it

BIURO ADMINISTRACYJNE: 

TEL. +39 0882.417600
FAX +39 0882.417342
www.conventosantuariopadrepio.it
E-mail : ofiara@conventopadrepio.it

REDAKCJA GŁOSU OJCA PIO: 

TEL. +39 0882.418311
FAX +39 0882.418310
www.vocedipadrepio.com
E-mail : info@vocedipadrepio.com

REDAKCJA TELERADIO PADRE PIO: 

TEL. +39 0882.413113
FAX +39 0882.450231
www.teleradiopadrepio.it
E-mail : info@teleradiopadrepio.it

Sẃiet̨a Bożego Narodzenia 2014

Najdrożsi bracia w Chrystusie i czciciele Świętego Ojca Pio,
coraz bliższy jest czas ludzkich narodzin Syna Bożego, Mesjasza obieca-
nego i oczekiwanego przez praojców, który wchodzi w historię ludzko-
ści w ciszy, a odwiedzają go jedynie pokorni pasterze, uprzedzeni przez 
niebiańskie duchy. Są to narodziny, które nastąpiły w ciszy, by nauczyć 
nas patrzeć z ostrożnością na pochlebstwa i honory świata; narodziny 
w ubóstwie, by dać nam do zrozumienia, że ziemskie bogactwa nie są 
owocem miłości.

W Epistolarium Ojca Pio (Epist. IV, 1008) czytamy:  „Ubóstwo, pokora, uniżenie, pogarda otaczają Słowo uczynione 
ciałem; lecz my w ciemności otulającej Słowo, które stało się Ciałem, rozumiemy jedną rzecz, słyszymy jeden głos, dostrze-
gamy jedną szlachetną prawdę: to wszystko uczyniłeś z miłości i zapraszasz nas nie do czego innego jak tylko do miłości, 
mówisz nam o niczym innym jak tylko o miłości, dajesz nam nie co innego jak tylko dowody miłości”.
By zmienić naszą egzystencję, Dzieciątko Jezus rodzi się – wbrew naszym obyczajom – w ubóstwie i pokorze. Zaprasza 
nas do stania się „dziećmi ducha”, byśmy mogli rozpocząć nową drogę prowadzącą do kochania, porozumienia: rozu-
mienia i bycia zrozumianym. Jest to droga pasterzy z Betlejem, którzy w ciszy i prostocie swych serc usłuchali głosu 
Boga zapraszającego do miłości i dającego dowody miłości.
Wysłuchajmy zatem nowiny, która dociera z Nieba i przyjmijmy Dzieciątko Jezus z nowym sercem, w którym nie ma 
dumy, chciwości i próżności - bo to od nich pochodzą przemoc, pragnienie posiadania coraz większych bogactw ma-
terialnych i władzy powodujące zło grzechów dręczących świat.
Ojciec Pio, w Epistolarium IV, str. 1009, pisze: „Niebieskiemu Dzieciątku brakuje wszystkiego, dlatego my uczymy się od 
Niego porzucenia dóbr i ziemskich dostatków; Ono znajduje upodobanie w pokornych i ubogich czcicielach, żeby zachęcić 
do miłości ubóstwa; Ono przedkłada towarzystwo maluczkich i prostych nad wielkich tego świata. Ofiarujmy Mu całe 
nasze serce i obiecajmy podążać za Jego pouczeniami, które płyną do nas z groty betlejemskiej i głoszą wszystkim będącym 
tu na ziemi marność nad marnościami – wszystko marność.”
Niech Niebiańskie Dzieciątko ponownie stworzy nasze serca, byśmy wraz z otwarciem 
się na miłosierdzie, zrozumienie i miłość zanieśli światu słowo nadziei potrafiące 
zwyciężać sceptycyzm, strach i samotność obecnych czasów. Można je pokonać 
małym aktem uczucia, uśmiechem, szczerym życzeniem szczęśliwego Bożego 
Narodzenia, zwykłymi gestami będącymi w stanie zapalić w sercach niewiel-
kie światełko, które, jak betlejemska grota rozświetli otaczające ciemności.
Dziękując za hojny udział w naszych dziełach, życzymy błogosławio-
nych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 
Roku Wam, Waszym rodzinom i wszystkim tym, którzy są bli-
scy Waszemu sercu.

Bracia Kapucyni


