Jubileusz
50. lecia kapłaństwa
i 30. lecia Szkoły Maryi
Wszystkie spotkania, które czynić będziecie w imię moje,
Bóg Ojciec przygotował przed wiekami
– powiedziała Matka Boża do grupy modlitewnej, którą sama wybrała.
PROGRAM SPOTKAŃ
Spotkania modlitewne będą miały charakter wieczornego nabożeństwa
medziugorskiego z adoracją Najświętszego Sakramentu lub uczczeniem Krzyża,
aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, modlitwą o uzdrowienie
duszy i ciała z błogosławieństwem oraz konferencjami ks. Pietro.
23 sierpnia 2017 – środa – Dębno Lubuskie – par. MB Fatimskiej,
ul. Pułaskiego 22, tel.: 501316369, 608353149
• godz. 18.00
24 sierpnia 2017 – czwartek – Moryń – par. Ducha Świętego, ul. Wąska,
tel.: 504556393
• godz. 17.00
25 sierpnia 2017 – piątek
– Świebodzin, parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego, Osiedle Łużyckie 52, tel.: 795-683-649, 699 973 439
• godz. 10.00
– Łódź, ul. Gdańska 85, Ognisko Bożego Pokoju, tel.: 604943477
• godz. 18.00
26 sierpnia 2017 – sobota – doroczne, ogólnopolskie, medziugorskie
Czuwanie – Jasna Góra:
• 15.00–20.00 – kaplica Św. Józefa – konferencje o Królowej Pokoju i modlitwy,
• 21.00–4.00 – kaplica MB Częstochowskiej: Apel; Msza Święta; Różaniec;
Adoracja; śpiewy zespół Guadalupe z Lublina. Zgłoszenia sms: 515175005
* Autokar z Krakowa zapisy: 886 486 123, 12/3594906
* Autokar z Warszawy zapisy: 720016266
27 sierpnia 2017 – niedziela
– Jarosławice – par. MB Wniebowziętej,
26-625 Wolanów, tel. 696606913
• godz. 15.00
28 sierpnia 2017 – poniedziałek
– Skarżysko-Kamienna – par. św. Brata
Alberta, ul. Spółdzielcza 52, tel. 602124617
• godz. 18.00

Drogie dzieci, dziękuję,
że odpowiedzieliście
na moje wezwanie
– dziękuje w każdym
orędziu Gospa.

Ks. Pietro Zorza (czyt: dzordza)
jest włoskim kapłanem –
misjonarzem bardzo blisko
związanym z Medziugorjem,
gdzie po raz pierwszy przybył
w 1986 roku. Od tego czasu żywo
interesuje się tym, co dzieje się
w tym uświęconym miejscu,
rozpowszechniając orędzia Matki
Bożej widząc w nich kontynuację
objawień Maryi w Fatimie i Lourdes.
Przez kilkanaście lat pracował
jako misjonarz wśród Włochów
w Szkocji i tam właśnie
po raz pierwszy usłyszał
o objawieniach w Medziugorju.
Jest zaprzyjaźniony z wszystkimi
Widzącymi oraz z Ojcami
Franciszkanami i dzięki temu zna
wiele nie publikowanych nigdzie
indziej faktów z pierwszych dni
objawień, które są zamieszczone
w jego dokumentalnej książce
pt.: „Drogie dzieci, dziękuję, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Książkę tę (przetłumaczoną
na język polski) można będzie
nabyć podczas wizyty Księdza
lub zamówić u Wydawcy.

