N OC MODLITW Y – J ASNA G ÓRA

Obchody 33 Rocznicy
Objawień Medziugorskich w Polsce
Wszystkie spotkania, które czynić będziecie w imię moje, Bóg Ojciec przygotował przed wiekami
– powiedziała Matka Boża do grupy modlitewnej, którą sama wybrała.
Dla wszystkich Czcicieli Królowej Pokoju, którzy nie mogą udać się
do Medziugorja na 33 Rocznicę Objawień, Bóg Ojciec przygotował
spotkania w Polsce. Przybędzie do nas niestrudzony

don Pietro Zorza
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 don Pietro.
24 czerwca 2014 – Łowicz – Kościół rektorski oo. Pijarów, ul. Pijarska 2,
tel. 507256404; 46/8373355
• godz. 17.00
25 czerwca 2014 – Łowicz – Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju (podstawowa,
gimnazjum, liceum), ul. Pijarska 2, tel. 728871641; 46/8376610
• godz. dopołudniowe
25 czerwca 2014 – Łódź – Ognisko Bożego Pokoju, ul. Gdańska 85,
tel. 509458864; 604465678
• godz. 18.00
26/27 czerwca 2014 – Noc Modlitwy na Jasnej Górze, tel. 515175005
• godz. 18.00 – spotkanie z don Pietro w auli o. Kordeckiego,
• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski,
• godz. 22.00 – Msza święta, Rozważania różańcowe don Pietro, Adoracja,
• godz. 04.00 – Godzinki
27 czerwca Wieliczka –
par. św. Franciszka z Asyżu,
ul. Br. A. Kosiby 31, 12/2781866,
668036102
• godz. 16.00

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

Don Pietro Zorza (czyt: dzorca)
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.

