ADOROWAĆ JEZUSA
Spotkanie opłatkowe Grup Ojca Pio - Stalowa Wola, 28.01.2012r.
„ Chcemy prosić Maryję za Ojcem Pio:
Matko moja, Maryjo! Zaprowadź mnie do groty w Betlejem i spraw, bym się pogrążył
w kontemplacji tego, co jest wielkie i wzniosłe;
co dokonuje się w ciszy tej wielkiej i pięknej nocy…”
– tymi słowami powitał przybyłe do klasztornego Kościoła O. Kapucynów w Stalowej Woli
Grupy Modlitwy św. Ojca Pio ks. Leszek Biłas - ich Diecezjalny Koordynator.
Spotkanie opłatkowe dla Wspólnot Modlitwy z rejonu diecezji sandomierskiej odbyło się dzięki
życzliwości o. Jerzego Kiebały – Proboszcza parafii Zwiastowania NMP, o. Jerzego Steligi
i parafialnej Grupy Modlitwy „Miłosierdzie Boże”.
Gospodarze przyjęli ponad 100 osób przybyłych z tej okazji.
W spotkaniu wzięło udział 13 Wspólnot Modlitwy św. O. Pio wraz z towarzyszącymi im kapłanami.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele poszczególnych Grup Modlitwy działających przy parafiach pw.:
- św. Józefa w Sandomierzu wraz z opiekunem ks. Tadeuszem Kopaczem,
- św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na czele z ks. Pawłem Aniołem,
- św. Floriana w Stalowej Woli,
- św. Teresy z Avila z Żupawy,
- św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie,
- Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli,
- św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim, którym przewodniczył ks. Tadeusz Ocimek,
- św. Jadwigi z Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z ks. Marianem Kowalskim,
- św. Stanisława z Ożarowa,
- św. Józefa w Nisku z ks. Robertem Capałą
oraz Podwyższenia Krzyża św. w Nowej Dębie.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą adoracyjną Dzieciątka Jezus.
Modlitwę przygotowali i poprowadzili członkowie Grupy Modlitwy św. O. Pio „Miłosierdzie Boże",
działający przy parafii Braci Kapucynów. Przebiegała ona w atmosferze zadumy nad nieskończoną
Miłością Bożą i w najprostszych słowach wyrażających wdzięczność Odwiecznemu Słowu
za dokonane dzieło zbawienia.
Zarówno podczas adoracji, jak i w czasie Mszy św. przez wstawiennictwo Ojca Pio kierowano do Boga
prośby, zawierzając Jego miłosierdziu potrzeby duchowe członków wspólnot.

Podczas uroczystej Mszy św. ks. Leszek Biłas skierował do wszystkich zgromadzonych Słowo Boże.
Nawiązując do Ewangelii o burzy na morzu wskazał, jak bardzo współczesnemu człowiekowi
potrzebne jest otwarcie serca na Słowo Pana i zaproszenie Go do swojego życia:
„Potrzeba nam, abyśmy się z ufnością zwrócili do Boga. Jezus czeka kiedy my, podobnie jak
i Apostołowie zwrócimy się do Niego: Panie ratuj bo giniemy.... Trzeba obudzić ufność.
Aby jednak usłyszeć Boga potrzebne jest wyciszenie, przebywanie na modlitwie z Jezusem (…)

Św. O. Pio uczył nas, abyśmy byli zadowoleni w życiu duchowym nawet z małych kroków, ale
nigdy nie ustawali w drodze do świętości…” – dodał na zakończenie.
Po Mszy świętej wszyscy przeszli do Sali Jana Pawła II, gdzie podzielono się opłatkiem,
wspólnie kolędowano i wymieniano doświadczenia.

Całość spotkania uświetnił chór z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Godziszowa.
Poinformowano także o kolejnych spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach wielkopostnych
i organizowanej w kwietniu pielgrzymce do miejsc świętych we Włoszech.

Na zakończenie ks. Paweł Anioł wręczając uczestnikom pamiątkowe kalendarze zapoznał zebranych
z działalnością Hospicjum „Dom Ulgi w Cierpieniu Jana Pawła II” utworzonym w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
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