« Podążajcie drogą, na której Bóg was postawił»
KATECHEZY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Dziewiąty krok
GRUPY MODLITWY – ORGANIZACJA I ŚWIADECTWO

KOMENTARZ BIBLIJNY

”Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni
jak gołębie.” (Mt 10, 16)
Każdy zakochany zdaje sobie sprawę, że trudno jest utrzymać w tajemnicy historię swojej
miłości. Wiara jest historią; historią spotkania człowieka z Bogiem, które powtarza się w
życiu każdego z nas. Jest to historia miłości i zbawienia, której nie da się ukryć: każdy wyraz
naszej twarzy, każde słowo, każdy gest mówi o naszej wierze. Zawsze jest to historia
zrodzona z innej usłyszanej historii, która jest początkiem zbawczego doświadczenia dla
innych. Razem tworzą one jedną historię, która jest jak łańcuch złożony z wielu ogniw. Każdy
chrześcijanin nosi w swoim sercu radość z tego, że jego własna historia mogła doprowadzić
kogoś do spotkania z Bogiem. Historia wiary jest świadectwem osobistym, a czasem także
wspólnotowym.
Aby świadectwo było skuteczne i zdolne do zaangażowania innych, Ewangelia uczy nas, że
musi być zorganizowane, "świadome", umieszczone w kontekście ewangelizacji, umiejące
uwzględnić możliwości i czas, jakiego potrzebuje inny człowiek. Jesteśmy posłani jako owce,
aby oswoić wilki; posłani, aby opowiadać historię jako węże zdolne do obserwacji i
cierpliwości; jako gołębie pełne czułości i czystości duszy, które nie przekonują groźbami, ale
zachwycają swoją nieskazitelnością.

DUCHOWOŚĆ
Struktura organizacyjna Grup i stowarzyszeń kościelnych różni się w zależności od ich celów
i statutów. Wszystkie Grupy są jednak wezwane do życia w szczególnej czci dla Słowa Bożego,
szacunku dla nauczania magisterium i jedności z Kościołem. Odpowiedzialni na różnych
poziomach przeżywają swoją posługę w tym kierunku; dlatego ważne jest, aby unikać tych
krytycznych kwestii, które wynikają ze skupienia się na osobistym podejściu, odnoszeniu się
przede wszystkim do samego siebie i nieposłuszeństwa wobec magisterium Kościoła.

Z przemówienia Ojca Pio z okazji dziesiątej rocznicy założenia Domu Ulgi w Cierpieniu
Moje drogie dzieci z Włoch i ze świata, wam wszystkim, bliskim i dalekim, pokój i
błogosławieństwo od Pana. Zwracając się do Was w tym uroczystym i pamiętnym dniu, moje
serce przepełnia wielkie wzruszenie, gdy widzę działanie Bożej Opatrzności, która w ciągu
tych dziesięciu lat, w prawdziwie cudowny sposób, tak bardzo przyczyniła się do powstania
”Domu Ulgi w Cierpieniu”.
…
Z wdzięcznością wspominam i dziękuję również tym, którzy od pierwszych godzin
współpracowali przy realizacji tego Dzieła, a teraz z nieba, gdzie odeszli, aby otrzymać
nagrodę za swoją ofiarną miłość, nadal wspierają duchowo ”Dom Ulgi w Cierpieniu”.
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Moja pamięć i ojcowska myśl jest skierowana w szczególny sposób do Grup Modlitwy,
szeroko rozpowszechnionych na świecie i obecnych tu dzisiaj, z okazji dziesiątej rocznicy
powstania ”Domu”, na ich drugim Międzynarodowym Kongresie.
One to właśnie wpisane w rzeczywistość ”Domu Ulgi w Cierpieniu”, są wysuniętymi
pozycjami tej twierdzy miłości, szkołami wiary, ogniskami miłości, w których sam Chrystus
jest obecny ilekroć gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości pod
kierownictwem swych pasterzy i kierowników duchowych.
To siła modlitwy jednoczy wszystkie dobre dusze, porusza świat, odnawia sumienia, wspiera
“Dom”, pociesza cierpiących, uzdrawia chorych, uświęca prace, podnosi poziom opieki
zdrowotnej, dodaje siły moralnej i chrześcijańskiej akceptacji ludzkiego cierpienia, obdarza
uśmiechem i błogosławieństwem Bożym każdą niemoc i słabość.
Módlcie się dużo i nieustannie, moje dzieci, bo właśnie modlitwie powierzam to Dzieło, które
Bóg zechciał i które będzie trwało i rozkwitało z pomocą Bożej Opatrzności oraz duchowego
i miłosiernego wsparcia wszystkich dusz, które się modlą.
Niech Wszechmogący i Miłosierny Pan, który przyjmuje każdy uczynek wyświadczony
cierpiącym braciom, wynagrodzi was tysiąckrotnie, miarą dobrą, natłoczona, utrzęsioną i
opływającą.
W dowód duchowej wdzięczności i podziękowania ofiaruję za was wszystkich moją
codzienną modlitwę i cierpienie, pamiętając o was w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, w
której ofiaruję was przed Tronem Boskiego Majestatu, wypraszając łaski i błogosławieństwo
dla wszystkich, a w sposób szczególny dla chorych z ”Domu Ulgi w Cierpieniu” i dla
wszystkich chorych na świecie, duchowo złączonych w jedną rodzinę więzami bólu i miłości,
zachęcając ich do przeżywania swoich cierpień po chrześcijańsku, w zjednoczeniu z
cierpieniami Jezusa i Najświętszej Dziewicy.
Ojciec Pio był człowiekiem praktycznym, który znał ludzką duszę, jej upór i próżność, która
często tkwiła w tych, którzy uczęszczali do kościoła. Z tego powodu od samego początku
chciał, aby kapłan koordynował Grupy Modlitwy (pierwszym, który został mianowany do tej
roli, był ksiądz Giancarlo Setti). Sam Ojciec Pio nigdy nie przywiązywał dużej wagi do
kwestii organizacyjnych Grup, prosił jedynie, aby charakteryzowały się one wielką
wiernością Ewangelii i Kościołowi oraz aby Dom Ulgi w Cierpieniu była dla nich duchowym
punktem odniesienia.

Poznajemy Ojca Pio
 W 1956 roku w Loreto odbył się I Międzynarodowy Kongres Grup Modlitwy. Obecne były
Grupy z różnych krajów, którym przewodził kardynał Giacomo Lercaro.
 19 września 1959 roku, pod przewodnictwem kardynała Lercaro, odbył się w Catanii Kongres
Narodowy, podczas którego Grupy poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 We wrześniu 1967 roku w San Giovanni Rotondo odbył się nowy Krajowy Kongres Grup
Modlitwy, zorganizowany również z okazji osiemdziesiątych urodzin Ojca Pio.
 W dniach 19-22 września 1968 roku w San Giovanni Rotondo odbył się II Międzynarodowy
Kongres. Gherardo Leone napisał: «dziwne, że ten Kongres opatrznościowo stał się jakby
pożegnaniem Założyciela, zorganizowanym w przeddzień jego śmierci».
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 24 września 1975 roku w Rzymie odbył się III Międzynarodowy Kongres, a następnie
audiencja u papieża Pawła VI na Placu św. Piotra.
 16 września 1977 roku, podczas XIX Kongresu Eucharystycznego, Grupy spotykają się w
Pescarze z okazji Dnia Chorego. Wydarzeniu przewodniczy kardynał Giovanni Colombo.
 27 sierpnia 1983 roku ks. prałat Riccardo Ruotolo, Prezydent Dzieła Ojca Pio i Dyrektor
Generalny Grup, przewodniczył pierwszemu Krajowemu Kongresowi Grup amerykańskich w
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w New Jersey (USA).
 17 września 1980 roku w Rzymie odbył się czwarty Kongres międzynarodowy z Mszą św.
w Bazylice św. Piotra i spotkaniem z papieżem Janem Pawłem II w Auli Pawła VI.
 21 września 1987 roku w San Giovanni Rotondo odbył się krajowy Kongres, pod
przewodnictwem kardynała Corrado Ursi, z okazji rozpoczęcia Peregrynacji statuy Matki
Bożej Fatimskiej, zainicjowanej przez Grupy Modlitwy Ojca Pio.
ŚWIAT OJCA PIO: Różaniec - dziedzictwo Ojca Pio

Dla papieża Piusa XII Różaniec miał pochodzenie «bardziej boskie niż ludzkie», podczas gdy
papież Leon XIII napisał 11 encyklik o Różańcu, papież Benedykt XIV stwierdził: «ta
modlitwa jest niezwykle skuteczna, aby pokrzepiać i rozbudzać miłosierdzie i cnotę we
wszystkich duszach».
Ojciec Pio, w swej nadzwyczajnej pobożności do Maryi, zwykł nazywać Różaniec «swoją
bronią». Mawiał, że dzięki odmawianiu Różańca Matka Boża nigdy nie odmówiła mu żadnej
łaski. Wielu jego współbraci zeznaje, że w ciągu jednego dnia Ojciec Pio odmawiał ponad 34
różańce, a kiedy pytali go: «Ojcze, jak możesz odmawiać tak wiele?». Odpowiadał: «Ale to
nie jest dla was».
Na kilka dni przed śmiercią Ojciec Pio odpowiedział jednemu z duchowych synów, który
zapytał go: «Ojcze, co nam chcesz powiedzieć?»: «Kochajcie Matkę Bożą i sprawcie, aby Ją
kochano. Odmawiajcie Różaniec i odmawiajcie go zawsze. Odmawiajcie go tak często, jak
tylko możecie».
PRZEDSTAWIENIE GRUP MODLITWY OJCA PIO: Struktura Grup Modlitwy
Istotna jest struktura organizacyjna Grup, którą można szczegółowo poznać, czytając Statut
i Regulamin. Istnieją dwa zasadnicze punkty odniesienia: Międzynarodowe Centrum Grup
Modlitwy, które jest odpowiedzialne za wszystkie sprawy organizacyjne (nominacje,
zatwierdzanie kongresów itp.), i które pozostaje do dyspozycji Dyrektora Generalnego i jego
Zarządu (składającego się z dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza generalnego, który jest
osobą odpowiedzialną za prowadzenie i działalność Grup). Drugim punktem odniesienia dla
Grup jest biskup diecezjalny, od którego Grupy są prawnie zależne; do niego należy
zatwierdzenie ich utworzenia i nadzór nad nimi bezpośrednio lub za pośrednictwem
koordynatora diecezjalnego.
NASZE UROCZYSTOŚCI WSPÓLNOTOWE
16 czerwca – (rocznica kanonizacji Ojca Pio) Dzień Jedności w Modlitwie
W dniu 16 czerwca, w rocznicę kanonizacji Ojca Pio, Grupy Modlitwy z całego świata
jednoczą się duchowo w modlitwie we wspólnych intencjach.

