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Dzień Wierności 
22 stycznia 2021 

Rocznica Obłóczyn Zakonnych Świętego Ojca Pio z Pietrelciny 
 

Każdego roku Grupy Modlitwy są wzywane do potwierdzenia swojego zaangażowania wierności Ewangelii, 
zgodnie z duchowością Ojca Pio z Pietrelciny 
 

OBRZĘD ZŁOŻENIA OBIETNICY WIERNOŚCI 
Obrzęd tego zobowiązania do wierności obchodzony jest w dniu 22 stycznia, w którym wspomina się obłóczyny Ojca Pio z 
Pietrelciny, (lub w innym dniu uzgodnionym z asystentem duchowym). Jeśli odprawiana jest Msza Święta, obrzęd ten może 
mieć miejsce po homilii lub przed końcowym błogosławieństwem. 
 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen 
 

Pan z wami.  
I z duchem twoim 
 

Otwórzmy nasze serce na Jego głos, a na pamiątkę naszego chrztu w modlitwie wyrażajmy naszą 
wdzięczność Panu za dar wiary. 

Dzięki składajmy Panu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen 
 

Jezus mówi: “Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby ten, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w 
ciemności” (J 12, 46). 

Panie Jezu, nasza światłości, spraw byśmy mogli chodzić w świetle Twojego Słowa i żyć 
w świetle Twojej przyjaźni. 
 
Psalm 26  

Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość, 
bom nienagannie postępował 
i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu. 
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, 
wybadaj moje nerki i serce: 
Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość 
i postępuję w Twej prawdzie. 
Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi 
ani z niegodziwymi się nie spotykam. 
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców, 
a nie przestaję z występnymi. 
Umywam moje ręce na znak niewinności 
i obchodzę Twój ołtarz, Panie, 
by obwieszczać głośno chwałę 
i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda. 
Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz, 
i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. 
Nie dołączaj mej duszy do grzeszników 
i życia mego do ludzi pragnących krwi, 
w ich ręku zbrodnia, 
a ich prawica pełna jest przekupstwa. 
Ja zaś postępuję nienagannie, 
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną! 
Moja stopa stoi na równej drodze, 
na zgromadzeniach błogosławię Pana. 
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O Boże, dobry i wierny, który tworzysz i odnawiasz istnienie człowieka, spójrz z miłością na lud, który 
wybrałeś i wzywaj nieustannie w Twojej przyjaźni nowe pokolenia, by zgodnie z Twoją obietnicą mogły 
radośnie przyjąć godność dzieci Bożych. Przez Chrystusa Pana naszego 

Amen 
 

Wspomnienie obłóczyn św. Ojca Pio 

Rankiem 6 stycznia 1903 roku, w święto Objawienia Pańskiego, Franciszek wracając z Mszy św. 
zastał czekającą na niego w domu matkę i kilka kobiet z sąsiedztwa. W chwili pożegnania 
uklęknął u stóp swojej matki Józefiny i poprosił ją o jej błogosławieństwo, ona wzięła jego ręce i 
powstrzymując łzy, powiedziała do niego: "Mój synu... Czuję, że serce mi się rozrywa..., ale św. 
Franciszek wzywa cię i musisz iść". 
Morcone to surowy klasztor, zamknięty na obszarze bogatym w drzewa i roślinność, oddzielony 
od miasta i cieszący się obfitością wody: wyraża całą surowość życia zakonnego, chroniony przez 
ciszę i oderwany od świata. 
W archiwum nowicjatu zachowało się świadectwo obłóczyn, w którym można przeczytać: 
„Morcone, 22 stycznia 1903 roku. Kleryk, brat Pio z Pietrelciny, Forgione Francesco... w 
posłuszeństwie wielebnemu ojcu Pio da Benevento... i z dekretu wielebnego ojca generała z 21 
stycznia 1903 roku, został ubrany w habit na okres próbny przeze mnie, fra Tommaso da Monte 
Sant'Angelo, mistrza nowicjatu, tego dnia 22 stycznia 1903 roku, o godzinie 9 rano, w tym 
naszym kościele w Morcone przed głównym ołtarzem, w obecności zakonników i nowicjuszy” 

 
Cfr. L. PERONI, Padre Pio da Pietrelcina, Edizioni Borda 1991, pp. 80-85 

 
ODNOWIENIE OBIETNIC CHRZCIELNYCH 
Tam, gdzie to możliwe, ci, którzy zdecydowali się należeć do Grupy Modlitwy zgromadzą się wokół ołtarza. 
 

Bracia i siostry, przez chrzest, podczas Zmartwychwstania Jezusa zostaliśmy z Nim pogrzebani w 
śmierci, aby odrodzić się do nowego życia. W różny sposób Pan doprowadził nas do poznania 
duchowości Ojca Pio i dostrzeżenia w nim wzoru do naśladowaniu Chrystusa ubogiego i posłusznego 
Ojcu. Idąc za Jego przykładem, odnawiamy obietnice naszego chrztu, zobowiązując się do rozpoznania 
głosu Jezusa, który wzywa nas po imieniu i zaprasza do naśladowania Go. 

 
Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Wierzę 
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, 
umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Wierzę 
Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie 
grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Wierzę 
Niech Bóg, Ojciec Jezusa, który uwolnił nas od grzechu i sprawił, że odrodziliśmy się z wody i Ducha 
Świętego, za wstawiennictwem św. Pio z Pietrelciny, strzeże nas swoją łaską, w Chrystusie Jezusie, na 
życie wieczne.   

Amen 
 
Razem wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, św. Ojca Pio z Pietrelciny i wszystkich 
świętych, abyśmy z ich pomocą wytrwali w naszych postanowieniach: 

 

Święta Maryjo, Matko Boża  módl się za nami 
Święci Michale, Gabrielu i Rafale módlcie się za nami 
Święty Janie Chrzcicielu   módl się za nami 
Święty Józefie    módl się za nami 
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Święci apostołowie i ewangeliści  módlcie się za nami 
Święty Benedykcie   módl się za nami 
Święty Dominiku    módl się za nami 
Święty Franciszku z Asyżu  módl się za nami 
Święta Klaro z Asyżu   módl się za nami 
Święta Katarzyno ze Sieny  módl się za nami 
Święty Pio z Pietrelciny    módl się za nami 
Święty Hieronimie Emiliani  módl się za nami 
Święty Janie Pawle II   módl się za nami 
Święta Tereso z Kalkuty  módl się za nami 
Święty Józefie Moscati   módl się za nami 
Święta Joanno Beretto Molla  módl się za nami 
Błogosławiona Klaro Luce Badano módl się za nami 
Błogosławiona Mario Gargani  módl się za nami 
Błogosławiony Carlo Acutisie  módl się za nami 
Wszyscy Święci i Święte Boże   módlcie się za nami 
 
ZOBOWIĄZANIE WIERNOŚCI 

Bracia i siostry, Kościół zaprasza nas do życia w duchu świętego Pio z Pietrelciny, charyzmatem 
modlitwy i pomocy cierpiącym, żyjąc naszą wiernością Ewangelii, aby być solą ziemi i światłem świata. 
Teraz publicznie odnawiamy to zobowiązanie wierności, które tak wiele razy, na płaszczyźnie osobistej, 
przedstawiliśmy Ojcu Pio, przyzywając jego opieki. 
 

Ojcze, 
który wybrałeś i powołałeś nas do bycia ludem Bożym, 

"szkołami wiary i ogniskami miłości". 
 zobowiązujemy się tutaj, przed naszą wspólnotą, 

by być sługami modlitwy i służby cierpiącym;  
aby wyrzec się grzechu z prawdziwym zaangażowaniem; aby wzrastać w cnotach, 

szczególnie w naszych rodzinach; 
by dzielić naszą wspólną drogę w tej Grupie Modlitwy, 

podążając za duchowością św. Pio z Pietrelciny i nauką Kościoła.  
Obiecujemy wierność papieżowi, naszym duszpasterzom i zobowiązaniom, które 

podejmujemy w naszej wspólnej drodze z braćmi i siostrami z naszej Grupy. Podążając 
śladami św. Franciszka z Asyżu, decydujemy się, by żyć otwartością na potrzebujących, 

solidarnością z ubogimi i miłością do stworzenia. 
Dziewico Maryjo, Ty, która prowadziłaś drogę św. Ojca Pio z Pietrelciny, przyjmij nasze 

święte pragnienia, aby towarzyszyć nam w naszej drodze ku świętości. 
Amen 

 
Ojcze Nasz 
Pan z wami 

I z duchem twoim 
 

Bóg wszechmogący, który sprawił, że odrodziliśmy się do nowego życia przez wodę i Ducha Świętego, 
niech wam wszystkim błogosławi, abyście zawsze i wszędzie byli żywymi członkami Jego ludu: w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Amen 
  

I niech swojego pokoju udzieli wam Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty. 
Amen 


