
« Podążajcie drogą, na której Bóg was postawił» 

KATECHEZY DLA GRUP  MODLITWY OJCA PIO 

 

 

 

 
Piąty krok 

CHARYZMAT MODLITWY 

 

KOMENTARZ BIBLIJNY 

 

”Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.” (Mk 1,35) 

Słynne “Opowieści pielgrzyma” nieznanego autora podkreślają, że modlitwa nie jest chwilą w ciągu dnia, ale całym 

naszym życiem: każdy oddech, każde uderzenie serca jest spotkaniem z Bogiem. W rzeczywistości Jezus mówi do nas 

o modlitwie jako o spotkaniu z Ojcem. Samym apostołom, którzy proszą Go, ażeby nauczył ich modlić się, 

odpowiada, aby zwracali się do Boga jako do "naszego" Ojca. Całe życie Jezusa jest spotkaniem z Ojcem, które 

rozpoczyna się rano w intymnej, tajemnej relacji, ale która przeradza się w spotkanie z bliźnim, zwłaszcza z 

potrzebującym. Gdzie jest miłość, tam jest Bóg, gdzie jest człowiek, który kocha, tam jest spotkanie z Bogiem. My, 

uczniowie Jezusa, szukamy oblicza Boga, czerpiemy siłę i światło ze spotkania w modlitwie osobistej i wspólnotowej 

(Kościoła), ale nigdy nie przestajemy Go szukać i pozwalać Mu spotykać się z nami poprzez wzajemną miłość. 

 

DUCHOWOŚĆ 

 

Bardzo ważne jest, aby każda grupa kościelna żyła i pogłębiała swój charyzmat poprzez spotkania wspólnotowe, 

formację, misję i działalność charytatywną. Trzeba jednak bardzo uważać, aby dar (=charyzmat) nie doprowadził 

grupy do zamknięcia się w sobie, do przeżywania wspaniałych rzeczy bez ofiarowania ich Kościołowi. 

Nasze Grupy mają charyzmat modlitwy i miłosierdzia wobec chorych, ale muszą go przeżywać we wspólnocie 

Kościoła; czasami - być może - będą musiały zrezygnować z jakichś własnych projektów, będą musiały "mniej zwracać 

na siebie uwagę", aby zjednoczyć się z innymi, nie zawsze będą mogły mieć "swoje własne uroczystości". Jeśli w tym 

czasie będą wytrwałe i wierne swojemu powołaniu, będą mogły również odczuć, że są żywą i aktywną częścią ludu 

Bożego i dadzą wyraźny dowód na prawdziwość swoich wyborów. 

  

List Ojca Pio do Annity Rodote (Epist. III, s. 61)  

Pietrelcina, 8 marca 1915 

 

Najukochańsza córko Jezusa! 

Pan Jezus i Matka Boża niech zawsze będą w Waszym sercu i sprawią, byście wciąż coraz bardziej wzrastały w 

miłości, która jest kluczem do chrześcijańskiej doskonałości. 

Niechaj tak będzie! 

Składam niewymowne dzięki Ojcu Niebieskiemu, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, za wciąż nowe łaski, jakimi 

nieustannie ubogaca Waszą duszę. O, niech będzie zawsze błogosławiony przez wszystkie swoje stworzenia! Niech 

raz na zawsze skończy się odchodzenie dusz z owczarni Chrystusowej; niech nadejdzie jak najprędzej Jego królestwo; 

niech Ojciec Najświętszy uświęci swój Kościół; niech obfity deszcz Jego miłosierdzia spadnie na dusze, które dotąd 

Go nie zaznały; niech zniszczy królestwo szatana, niech odkryje – na hańbę tej piekielnej bestii – wszystkie jego 

niecne knowania; niech poznają wszystkie 

zniewolone dusze tego niecnego ladaco, jaki z niego kłamca. Niech w ten sposób nasz najtkliwszy Ojciec oświeci 

umysły wszystkich ludzi i dotknie serc, aby ich żar nie ostygł i nie ociągali się na drogach zbawienia, aby letni zostali 

rozpaleni, a ci, którzy się od Niego oddalili, powrócili do Niego.  

Niech też rozproszy i pomiesza szyki wszystkich mądrych tego świata, aby nie walczyli i nie przeszkadzali w 

głoszeniu Jego królestwa. Niech wreszcie nasz Ojciec po trzykroć święty oddali od swego Kościoła wszelkie obecne 

waśnie i przeszkodzi tym, które mogą się zrodzić, aby była jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Niech po stokroć 

powiększy liczbę dusz wybranych, niech pośle wiele swoich sług świętych i mądrych, uświęci tych, którzy już mu 

służą, i sprawi, by dzięki nim na nowo zapłonął ogień w duszach chrześcijańskich. Niech pomnoży liczbę misjonarzy 

katolickich, ponieważ wciąż jeszcze słyszymy skargę boskiego Mistrza: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało”. 

Nie zapominajcie nigdy, Annito, modlić się za wszystkich, którzy są w potrzebie, a w ten sposób, nie będąc ani 

apostołem, ani kapłanem, ani misjonarzem, zdobędziecie koronę, jaką Ojciec Niebieski przygotowuje dla nich w 

wieczności. 

… 

Moje serce zawsze z Wami, w Chrystusie Jezusie! 

 

Wasz sługa 

brat Pio 
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Każdy chrześcijanin przeżywa poprzez modlitwę swoją relację zaufania, oddania i posłuszeństwa Panu; dlatego, kiedy 

mówimy o "charyzmacie" modlitwy, oznacza to, że Duch Święty poprowadził Ojca Pio, aby zaproponować coś więcej. 

W szczególności Ojciec Pio w swoich pismach i kierownictwie duchowym proponuje modlitwę opartą na medytacji 

Pisma Świętego i ksiąg duchowych, które usposabiają serce - jak mówi - nie tylko do rozmowy z Bogiem, ale do 

słuchania Go. W ten sposób modlitwa staje się relacją. Różaniec, zwłaszcza odmawiany spokojnie i z prawdziwą 

medytacją nad tajemnicami, prowadzi nas do przeżywania tej modlitwy, w której uczymy się słuchać Boga. Używamy 

słowa "charyzmat", ponieważ Grupy Modlitwy są powołane do modlitwy poprzez słuchanie Pana, ale także do 

przekazywania tego doświadczenia Kościołowi, poprzez posługę, obecność w liturgii i towarzyszenie tym, którzy 

rozpoczynają się modlić lub powracają do modlitwy. 

 

POZNAJEMY OJCA PIO 

  

 W 1942 r. Guglielmo Sanguinetti powiedział Ojcu Pio o prośbie papieża Piusa XII, by modlić się o zakończenie II 

wojny światowej. Ojciec Pio poprosił go o zaangażowanie swoich duchowych dzieci. Ta data została wybrana jako 

moment moralnego założenia Grup Modlitwy. 

 W 1949 roku, w pierwszym numerze biuletynu Domu Ulgi w Cierpieniu, zaczęto mówić o Grupach braci i sióstr 

duchowych, którzy «raz lub dwa razy w miesiącu spotykają się, uczestniczą we Mszy świętej, przystępują do 

sakramentów świętych, odmawiają wspólnie różaniec święty.... Bylibyśmy bardzo radzi, gdyby te grupy mogły się 

pomnażać, jeśli to możliwe pod przewodnictwem kapłana». 

 7 lipca 1950 roku, w artykule zamieszczonym w czasopiśmie "La Casa Sollievo della Sofferenza", Guglielmo 

Sanguinetti po raz pierwszy nadał nazwę "Grupy Modlitwy" ruchowi powstałemu wokół Ojca Pio. Ciekawostką jest, 

że wszystkie pierwsze grupy nosiły nazwę "Casa Sollievo della Sofferenza", aby podkreślić związek z powstającym 

szpitalem. 

 W 1951 r. powstało Centrum Grup Modlitwy i w tym samym roku opracowano pierwszy program działalności Grup. 

 W drugiej połowie lat 50-tych ks. Giancarlo Setti otrzymał od Ojca Pio zadanie towarzyszenia Grupom, które były już 

obecne w wielu włoskich miastach. Ksiądz Setti wspomina, że podczas spowiedzi Ojciec Pio powiedział mu: "ty 

zajmij się Grupami Modlitwy, ja zajmę się twoją duszą". 

 W 1960 roku, za zgodą biskupa Foggii Paolo Carta, zostało opublikowane "Zaproszenie do modlitwy", przewodnik 

Grup, napisany przez Gugliemo Sanguinettiego według duchowych wskazówek Ojca Pio. 

 5 maja 1966 r. ksiądz Setti przedstawił program organizacyjny Grup: "jest to program modlitwy, program miłości, 

program posłuszeństwa hierarchii, program stałości", i w odniesieniu do wielu przeszkód, jakie napotkały Grupy w 

tych latach, podsumowuje: "Kościół Święty jest naszą wspólną Matką, której winniśmy całkowite i oddane 

posłuszeństwo". 

 W 1968 r. Stolica Apostolska powierzyła kierownictwo Grup ojcu Carmelo z San Giovanni in Galdo. Była to decyzja 

podjęta w celu uzyskania oficjalnego uznania ruchu. 

 4 maja 1986 r. Grupy Modlitwy Ojca Pio zostały ostatecznie uznane przez watykański 

Sekretariat Stanu i uregulowane Statutem zatwierdzonym i podpisanym przez Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości 

Papieża Jana Pawła II. 

 Między 1978 rokiem, dziesiątą rocznicą śmierci Ojca Pio, a 2002 rokiem, kanonizacją Ojca Pio, liczba Grup na całym 

świecie znacznie wzrosła: w Centrum w San Giovanni Rotondo zarejestrowano prawie tysiąc nowych Grup. 

 W 2012 roku, dzięki wytężonej pracy Sekretarza Generalnego Ojca Marciano Morra, Sekretarz Stanu Jego 

Świątobliwości Papieża Benedykta XVI, Kardynał Tarcisio Bertone, zatwierdził nowy Regulamin Grup Modlitwy. 

 

ŚWIAT OJCA PIO: Przyjazd do San Giovanni Rotondo 

 

28 lipca 1916 roku, Ojciec Pio, aby uciec od uciążliwego upału, który ogarnął miasto Foggia i pogorszył jego stan 

zdrowia, udał się po raz pierwszy do San Giovanni Rotondo, w towarzystwie ojca Paolino z Casacalendy. W 

momencie przybycia Ojca Pio, San Giovanni Rotondo było jeszcze małą wioską na półwyspie Gargano "naznaczoną 

historią", położoną 567 metrów nad poziomem morza, u podnóża Monte Calvo. Zamieszkawszy tu na stałe 4 września 

tego samego roku, Ojciec Pio otrzymał dar widzialnych stygmatów 20 września 1918 roku, podczas modlitwy na 

chórze małego kościoła klasztornego przed antycznym drewnianym krzyżem. Od tego momentu wszystko się 

zmieniło, a San Giovanni Rotondo z zapadłej i nieznanej wioski na półwyspie Gargano stało się stałym celem 

pielgrzymów z całego świata. 

 

PRZEDSTAWIENIE GRUP MODLITWY OJCA PIO: Wspólna droga i modlitwa 

 

Grupy żyją swoim charyzmatem, przede wszystkim czyniąc modlitwę osobistym i stałym wyborem, poczynając od 

modlitwy indywidualnej, a następnie przeżywając modlitwę wspólnotową. Poprzez celebrację Eucharystii i adorację, 

słuchanie Słowa Bożego (indywidualnie i wspólnotowo) oraz odpowiednią drogę formacji, pomagają swoim członkom 

żyć własną duchowością i oddawać ją na służbę wspólnoty. Z tego powodu, przynajmniej raz w miesiącu Grupy 

spotykają się na czas katechezy pod przewodnictwem asystenta duchowego. 

 


