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O nas
Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi: zarówno studentów jak i pracujących, młodych małżeństw jak i osób
jeszcze stanu wolnego, działającą w ramach parafii Św. Ojca Pio w Warszawie. Na codzień studiujemy,
pracujemy, zakładamy rodziny. Jesteśmy grupą różnorodną, więc różnimy się prawie wszystkim, ale tym
co nas łączy jest wspólne poszukiwanie, poznawanie i chwalenie Boga. Jesteśmy wspólnotą ludzi
otwartych, jeśli chcesz do nas dołączyć to przyjdź na nasze spotkania, zapraszamy.
Co będzie?
czerwiec 2016 roku:
We wtorek 7 czerwca o godz. 20:30 Wspólnota PIOzytywnych zaprasza na Mszę Świętą w intencji
prześladowanych chrześcijan oraz o dar pokoju na świecie.
Co było?
czyli tematy spotkań z poprzednich miesięcy:
10 maja 2016 roku - żywa dyskusja o Żywym Słowie, czyli wspólne rozważanie starotestamentalnej
Księgi Ezechiela.
kwiecień 2016 roku:

Marzec 2014
04.03.2014
Papież Jan Paweł II o Dekalogu
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- rozważanie homilii
z IV Pielgrzymki do Polski
w 1991 roku - Kielce,
Radom i Łomża - IV,
V oraz VI przykazanie
11.03.2014
Msza Święta po łacinie
w kaplicy
18.03.2014
Pismo Święte
- Pierwsza Księga Samuela
25.03.2014
Tajemnica Odkupienia

Styczeń 2014
07.01.2014
Spotkanie opłatkowe
14.01.2014
Msza Święta w kaplicy
21.01.2014
Spotkanie o ekumenizmie
28.01.2014
Pismo Święte
- Mądrość Syracha
(rozdziały 26-51)
Grudzień 2013
03.12.2013
Pismo Święte
- Mądrość Syracha
(rozdziały 1-25)
10.12.2013
Święty Charbel Makhlouf
- duchowny maronicki,
mnich i pustelnik
17.12.2013
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
po ostatniej Mszy Świętej
rekolekcyjnej
Listopad 2013
05.11.2013
Pismo Święte
- Księga Koheleta
12.11.2013
PIOzytywne wypominki
Msza Święta za zmarłych
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z naszych rodzin i znajomych
19.11.2013
O nadziei życia wiecznego
26.11.2013
Ecclesia de Eucharistia
- encyklika Jana Pawła II
o Eucharystii w życiu Kościoła
Październik 2013
01.10.2013
Pismo Święte - Pieśń nad pieśniami08.10.2013 spotkania wyjątkowo nie będzie
15.10.2013
Adoracja Najświętszego Sakramentu
22.10.2013
Co nam dał Rok Wiary?
29.10.2013
Podróże Apostołów
Wrzesień 2013
03.09.2013
Sprawy organizacyjne
10.09.2013
Msza Święta
oraz
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji pokoju na świecie
17.09.2013
Pismo Święte - Księga Judyty
24.09.2013
Święty Ojciec Pio z Pietrelciny
27.08.2013
Pismo Święte - Księga Judyty i Księga Rut
16.07.2013
Czytanie Pisma Świętego - Księga Estery
09.07.2013
Czytanie Pisma Świętego - Księga Tobiasza
02.07.2013
Czytanie Pisma Świętego
25.06.2013
Wszechwiedza Boga a wolna wola człowieka

11.06.2013
Serce serc, czyli o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Do modlitwy i na spotkanie na powyższy temat zapraszamy we wtorek 11 czerwca 2013 roku o godzinie
20:30 do sali na poddaszu.
04.06.2013
"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod
jarzmo niewoli!" (Ga 5, 1)
Co to jest wolność?
Co znaczy być wolnym?
Jak korzystać z wolności?
Czy raz otrzymana (odzyskana) wolność dana jest na zawsze?
Do dyskusji wokół tematu wolności i związanych z nią aspektach zapraszamy we wtorek 4 czerwca 2013
roku o godzinie 20:30 do sali na poddaszu.
28.05.2013
Spotkanie wyjazdowe
21.05.2013
Moja pobożność Maryjna
14.05.2013
Nabożeństwo Drogi Światła
07.05.2013
Spotkanie poświęcone Duchowi Świętemu
30.04.2013
Święty Józef jako wzór postawy wobec Boga, kobiety i dziecka
23.04.2013
Dlaczego tak bardzo potrzebujemy dziś Bożego Miłosierdzia?
16.04.2013
Herosi wiary, nasi faworyci wśród świętych
09.04.2013
Święta, Święta i wcale nie po Świętach. Jak świętujemy Zmartwychwstanie?
19.03.2013
Po Mszy Świętej z nauką rekolekcyjną o godzinie 20:30 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji
Kościoła i Ojca Świętego (z racji rekolekcji typowego spotkania nie będzie).
12.03.2013
Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia (o sakramencie spowiedzi)
05.03.2013
Sakrament spowiedzi jako istota nawrócenia, czyli jak z niego korzystać, aby rzeczywiście zmieniać swoje
życie?
26.02.2013
http://www.opio.pl
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Adoracja Najświętszego Sakramentu.
19.02.2013
Post - modlitwa ciała i duszy. Czym jest post, na czym polega jego istota?
12.02.2013
Podzieliliśmy się radością. Spróbowaliśmy dojść do istoty chrześcijańskiej radości, czym ona jest, z czego
wynika, jak ją osiągnąć. Spojrzeliśmy na świat przez "różowe okulary" i podzieliliśmy się między sobą
radosnymi opowieściami o działaniu Boga w naszym życiu.
05.02.2013
Spotkania nie było (jednotygodniowe ferie).
29.01.2013
Dlaczego niewierzący biorą ślub kościelny, a wierzący go unikają?
22.01.2013
Sakramenty. Widzialny znak Bożej łaski, czy niewidzialny przymus?
15.01.2013
Zastanowiliśmy się jak w naszych czasach mówić o Bogu. Inspiracją do rozważań i dyskusji była
katecheza Benedykta XVI z 28.11.2012 zatytułowana "Ukazywać Boga jako gwaranta wielkości
człowieka". Tekst tej katechezy dostępny jest pod adresem:
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1484/ukazywac-boga-jako-gwaranta-wielkosci-czlowiekakatecheza-benedykta-xvi-z-r/.
08.01.2013
Spotkanie opłatkowe.
18.12.2012
W związku z rekolekcjami, spotkania nie było, ale po Mszy Św. z naukami rekolekcyjnymi o 20:30 odbyła
się cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu.
11.12.2012
Czy katoliczka powinna się malować?
04.12.2012
Poruszyliśmy temat pieniędzy w Kościele.
27.11.2012
Czy chrześcijanin musi być frajerem? Inspiracją do dyskusji były słowa Pisma Świętego "Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi" (Mt 5,39) oraz "Jeżeli źle
powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?" (J 18,23).
Zastanowiliśmy się, co te słowa Jezusa znaczą dla nas, chrześcijan, dzisiaj i jak możemy bronić swoich
racji.
20.11.2012
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
13.11.2012
Spotkanie poświęcone szerokiemu tematowi modlitwy.
Jaka jest siła modlitwy?
Po co się modlić, skoro Pan Bóg i tak wszystko wie?
http://www.opio.pl
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Jak skutecznie się modlić?
Modlę się, a efektów nie widać...
06.11.2012
Spotkanie poświęcone tematowi odpustów. Było ono okazją do uporządkowania swojej wiedzy o tym,
czym są odpusty i czego dotyczą, jak również do zapoznania się z możliwościami uzyskania odpustów z
okazji Roku Wiary.
30.10.2012
"Wskazywać drogę do szczęścia, uczyć sztuki życia" - wspólnie zastanowiliśmy się czym jest
ewangelizacja posiłkując się przemówieniem, jakie kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki
Wiary, wygłosił do katechetów i nauczycieli religii, obchodzących w dniach 9-10 grudnia 2000 r. swój
Jubileusz w Rzymie. Tekst tego przemówienia dostępny jest pod adresem:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/ratzinger_ewangelizacja.html.
23.10.2012
Gdzie kończy się pielgrzymowanie, a zaczyna turystyka? Dyskusja o sensie pielgrzymowania w życiu
chrześcijanina. Czy w ogóle można dziś jeszcze prawdziwie pielgrzymować, czy już tylko wędrować i
zwiedzać? Ponadto grupa Camino (tj. grupa sześciu PIOzytywnych, którzy w te wakacje przeszli szlakiem
Camino Primitivo do Santiago de Compostela) opowiedziała swe wrażenia, przeżycia i doświadczenia ze
wspólnego pielgrzymowania. Pokazano fotokast z tego wydarzenia.
16.10.2012
Msza Św. (po Mszy wspólnotowe spotkanie)
Więcej...
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