Grupy Modlitwy Ojca Pio z Pietrelciny
Podążajcie drogą, na której Bóg was postawił

Czuwanie modlitewne z okazji święta liturgicznego
św. Ojca Pio z Pietrelciny
22 września 2021
Pieśń na wejście
Adoracja w ciszy
Modlitwa adoracji wspólnotowej
Uwielbiamy, o Chryste, Twoje chwalebne Ciało,
zrodzone z Maryi Dziewicy;
dla nas znosiłeś dobrowolnie cierpienie,
za nas złożyłeś się w ofierze na krzyżu
i z Twojego przebitego boku
wylałeś wodę i krew naszego odkupienia.
Przyjmij, Panie, całą moją wolność.
Ty mi dałeś wszystko, czym jestem, co mam i posiadam:
wszystko to Ci oddaję
i poddaję się całkowicie Twojej woli.
Daj mi tylko Twoją miłość i Twoją łaskę,
a poczuję się wystarczająco bogaty,
i nie będę prosił Cię o nic więcej.
(z Liturgii rzymskiej)
1. Posłuchajmy Słowa Bożego
Pieśń wprowadzająca w słuchanie Słowa Bożego
Módlmy się
Ojcze, Ty zechciałeś przemawiać do nas na wiele sposobów,
ale tylko w Twoim Synu Jezusie złożyłeś pełnię Twojego objawienia,
spraw, abyśmy umieli słuchać Jego słowa,
strzec go w naszych sercach
i przekazywać je naszym braciom.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 3,1-17)
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa
Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście
bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy
razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście,
nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi
gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie
to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się
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nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż
się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka
ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we
wszystkich jest Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem,
jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko
przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy,
do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was
przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez
psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko,
cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez
Niego.
Oto Słowo Boże.
Grupy Modlitwy Ojca Pio są wezwane do przeżywania własnej historii poprzez uświęcanie swoich rodzin,
swojej pracy i wszystkich rzeczy, które robią, ze świadomością, że to Pan postawił każdego z nas na tej
drodze, na której się znajdujemy.
Z listu Ojca Pio z Pietrelciny do Antonietty Vona i jej rodziny
Moje dobre córki, gorąco polecam wam wasze biedne serca: troszczcie się o to, by z dnia na dzień stawały
się coraz bardziej wdzięczne naszemu Mistrzowi i postarajcie się, aby obecny rok był bardziej niż poprzedni
urodzajny w dobre uczynki, gdyż w miarę jak zbliża się wieczność, musimy podwoić naszą odwagę i
podnieść się na duchu ku Bogu, służąc Mu gorliwiej we wszystkim, do czego zobowiązuje nas nasze
powołanie i bycie chrześcijaninem. Tylko to może uczynić nas wdzięcznymi Bogu; tylko to może uwolnić
nas od wielkiego świata, który nie jest Boży, i od wszystkich innych naszych wrogów; tylko to może
doprowadzić nas do portu wiecznego zbawienia.
Zmierzmy się także z próbami teraźniejszości, którym podda nas Opatrzność Boża, ale nie traćmy ducha, nie
zniechęcajmy się: walczmy jako ludzie mocni, a otrzymamy nagrodę, którą Bóg zarezerwował dla mocnych
dusz. Przypomnijcie sobie, moje córki, słowa, które Boski Mistrz skierował kiedyś do swoich apostołów i
które kieruje do was dzisiaj: «Non turbetur cor vestrum»: «Niech się nie trwoży serce wasze». Tak, moje
córki, niech wasze serca nie będą niespokojne w godzinie próby, bo Jezus obiecał tym, którzy idą za Nim,
swoją prawdziwą pomoc.
Pamiętajmy więc w godzinach walki o Jezusie, który jest z nami i cierpi z nami i za nas; pamiętajmy o
Jezusie, który walczy z nami i za nas: uciekajmy się do Niego, a zawsze będziemy podniesieni na duchu: tak
działając, zawsze odniesiemy i wyśpiewamy zwycięstwo przed Bogiem.
Bądźcie więc spokojne, córki moje, podążajcie drogą, na której Bóg was postawił i z pilnością troszczcie
się, by w świątobliwy sposób uszczęśliwić Jezusa, który z miłości do nas cierpiał opuszczenie przez swego
Ojca, a z którym On zechciał wam towarzyszyć.
I tak jak pszczoła, wyrabiając z dokładnością miód świętej pobożności, wytwarzajcie wosk waszych
domowych obowiązków, ponieważ jeśli ktoś przynosi słodycz Chrystusowi, który gdy żył na świecie, żywił
się, jak mówi Pismo św., śmietaną i miodem, odbija się to na jego własnej większej chwale, ponieważ służy
do wyrabiania świec, zapalonych dla budowania bliźniego. Bóg, który w specjalny sposób pochwycił was za
rękę, doprowadzi Was do portu wiecznego zbawienia: zawierzmy się Mu i nie lękajmy się.
Niech Jezus jeszcze bardziej czyni swoim wasze serca. Niech żyje Jezus i w Nim pozdrawiam i błogosławię
was wszystkie z Józefiną.
O. Pio, kapucyn
(San Giovanni Rotondo, 2 stycznia 1918)
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Homilia lub chwila osobistej refleksji
2. Ofiarowanie swojego życia
Ewangelia ukazuje, jak Jezus wspaniałomyślnie ofiarował swoje życie Ojcu dla dobra ludzkości. Jego gest
nie był impulsywny czy bezmyślny, ale stanowił część Bożego planu: od początku Ojciec wiedział, że
solidarność Jezusa z ludźmi doprowadzi Go do tego, że będzie musiał zaakceptować ich dwuznaczność, ich
niegodziwość, niesprawiedliwy proces i śmierć. Działanie Ducha Świętego czyni go silnym i zdolnym do
przemienienia takiej niegodziwości w dar doskonałej miłości.
Ofiarowanie Bogu naszego życia, tego czym jesteśmy, naszego ubóstwa, ale także ubóstwa innych, tego co
robią źle lub czego nie robią dobrze dla nas, jednoczy nas głęboko z Jezusem; przylgnąwszy do Jego krzyża,
pójdziemy z Nim ku chwale.
Po chwili ciszy wszyscy razem mogą odmówić hymn z Listu do Filipian.
Hymn (Flp 2,6-11)
Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca.
Jeśli uzna się to za stosowne, przed ołtarzem ustawia się kadzielnicę i na znak ofiarowania swojego życia każdy (lub
przedstawiciel wiernych) wsypuje do ognia trochę kadzidła.

Pieśń na ofiarowanie
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3. Modlitwa wiernych
Przywołujmy z wiarą i żywą nadzieją miłość Boga i przedstawiajmy Mu nasze intencje.
Dobrowolnie każdy może odczytać intencję.
Pomódlmy się razem i powtarzajmy: Wysłuchaj nas, Panie!
- Za papieża Franciszka: niech będzie żywym świadkiem miłości Boga do ludzi. Ciebie prosimy.
- Za wszystkich rządzących na ziemi: niech Duch Święty oświeci ich umysły, aby mogli dokonywać
sprawiedliwych wyborów dla narodów, którymi rządzą. Ciebie prosimy.
- Za naszych chorych: niech doznają Bożej pociechy w swoich chorobach i ofiarują swoje cierpienia dla
dobra naszych wspólnot i nawrócenia grzeszników. Ciebie prosimy.
- Za naszą wspólnotę tu zgromadzoną: niech będzie coraz bardziej przyjazną i ofiarną w służbie dla
najuboższych. Ciebie prosimy.
- Za młodych ludzi poszukujących swojej drogi: bądź, Panie, ich towarzyszem podróży i prowadź ich do
odkrycia swojego powołania. Ciebie prosimy.
- Za Grupy Modlitwy na całym świecie: niech dar swojej modlitwy oddają na służbę Kościoła i niech będą
prawdziwymi źródłami światła i świadkami wiary. Ciebie prosimy.
- Za Dom Ulgi w Cierpieniu: niech Pan pomoże nam odczuwać solidarność w służbie bliźnim i prowadzi
wszystkich pracowników w wierności misji, którą powierzył im Ojciec Pio. Ciebie prosimy.
Ojcze nasz
Módlmy się
Panie Jezu,
z radością padamy na kolana w adoracji
przy Twoim świętym ołtarzu.
Z Tobą, o Jezu,
wszystko jest zasługą życia wiecznego,
wszystko jest światłem, które oświetla życie,
wszystko pomaga w dalszej drodze,
wszystko jest słodyczą... nawet ból!
Ty jesteś obfitym źródłem czystej radości.
Radości, której zaczynamy tutaj kosztować,
w dolinie łez,
a która wypełni się, gdy objawisz nam swoją chwałę:
radość wiary zostanie zastąpiona radością oglądania Ciebie.
Panie Jezu, Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba, Ty jesteś wszystkim dla nas.
Nie potrzebujemy już nic innego.
Ty jesteś naszym życiem.
Ty jesteś naszą radością.
Ty jesteś naszą pełnią.
Powierzamy się Tobie:
nasza pociecho, nasza radości, nasz pokoju. Amen.
4. Błogosławieństwo
Pieśń eucharystyczna
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Módlmy się
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać
święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione Jego święte Imię!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy
Bóg i prawdziwy Człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezus!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza
Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane
Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i
Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty
Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w
swoich świętych!
Pieśń o Ojcu Pio
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