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Święto Miłosierdzia zostało ustanowione, aby jeszcze ściślej zjednoczyć Grupy Modlitwy Ojca Pio z Domem Ulgi w 
Cierpieniu, ziemskim dziełem upragnionym przez naszego Założyciela. 5 maja (lub w innym dniu uzgodnionym z 
asystentem duchowym) Grupa spotyka się na wspólnej modlitwie podczas Mszy Świętej, by modlić się w intencji Domu 
Ulgi w Cierpieniu i Grup Modlitwy. 
Celebracja eucharystyczna może zakończyć się odczytaniem "Modlitwy w intencji Domu Ulgi w Cierpieniu". 
 
DODATKOWE WEZWANIA W MODLITWIE WIERNYCH 
 

- Za Grupy Modlitwy Ojca Pio, aby żyjąc wspólną modlitwą i miłosierdziem, naśladowały nauczanie 
Jezusa, zawsze oświecane przez Ducha Świętego, który otwiera serca na świętość i prowadzi je drogą 
miłości do Boga i braci. Ciebie prosimy... 

 
- Za Grupy Modlitwy Ojca Pio, aby uznawały Dom Ulgi w Cierpieniu za duchowy punkt odniesienia 

i były przykładem wierności Ewangelii i Kościołowi. Ciebie prosimy... 

 
- Za Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieło Opatrzności, aby zawsze był znakiem troski Boga o człowieka. 

Ciebie prosimy... 
 
NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚWIĘTEJ 
 

Modlitwa w intencji Domu Ulgi w Cierpieniu  
Święty i chwalebny Boże, 

tak bogaty w miłość do twoich dzieci, 
że ofiarowałeś swojego Syna, 
by dać nam życie i zbawienie. 

Dziękujemy Ci, że Duch Święty  
wylany na Kościół przez Jezusa 

pobudza nieustannie braci i siostry, 
którzy za przykładem Chrystusa, 
oddają siebie samych na służbę 

ubogim, cierpiącym i potrzebującym.  
Za wstawiennictwem Ojca Pio, 

który nosił na swoim ciele znaki miłości Jezusa, 
wspomagaj  jego Dzieło, 
Dom Ulgi w Cierpieniu, 

by był wierny charyzmatowi swego założyciela, 
tak aby każdy mógł nieść  

do łóżka chorego twoją miłość. 
Uczyń Dom Ulgi w Cierpieniu świątynią życia,  

prowadząc serca wszystkich ku wierności i 
przejrzystości w ich działaniach. 

Wlej w Grupy Modlitwy 
i w czcicieli Ojca Pio  

uczucia wdzięczności i miłości,  
aby także dzisiaj byli  

znakiem tej Opatrzności, 
która pragnęła tego Dzieła,  

by każdemu dawać świadectwo 
o niezmierzonej ufności  

w miłość i miłosierdzie Boże. 
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5 maja 1956 roku Ojciec Pio zainaugurował działalność Domu Ulgi w Cierpieniu, szpitala, który sam 

zdefiniował przy tej okazji jako: ”Dzieło, które stworzyła Boża Opatrzność, posługując się ludźmi”.  

W dniu tym mocno odczuwalna była obecność Grup Modlitwy, ”filarów budowli”, którym Ojciec Pio 

powierzył swoje dzieło, prosząc, by opiekowały się nim poprzez modlitwę i czyny miłosierdzia. 

Dlatego też data inauguracji Domu Ulgi w Cierpieniu została wybrana jako symboliczna data narodzin Grup 

Modlitwy.  

W tym dniu Grupy na całym świecie obchodzą Święto Miłosierdzia. Byłoby wskazane, aby dla upamiętnienia 

jedności z Domem Ulgi w Cierpieniu promowali również oficjalną kwestę na rzecz Dzieła św. Ojca Pio. 

 

W tym roku złożone ofiary od wszystkich Grup zostaną przekazane na rzecz Casa Zeni, niewielkiego domu 

stanowiącego część Dzieła św. Ojca Pio z Pietrelciny, którego celem jest przyjmowanie rodzin dzieci 

hospitalizowanych na oddziale onkologii dziecięcej.  

Obiekt znajduje się naprzeciwko Poliambulatorium ”Jana Pawła II”,  dysponuje 12 pokojami, salą gier i 

wspólnym miejscem spotkań. 

Pobyt w placówce jest całkowicie bezpłatny, stanowi bazę wsparcia i punkt odniesienia dla wszystkich rodzin, 

które w niej przebywają, umożliwiając im życie w atmosferze przyjaźni i solidarności. 

Niech 5 maja będzie dla wszystkich dniem, który przypomina nam o naszych fundamentach: modlitwie i 

miłosierdziu. Modlitwie za potrzebujących, za cierpiących i miłosierdziu względem Domu Ulgi, dzieła, które 

jednoczy i zwraca uwagę Grup na chorych i cierpiących na całym świecie. 

 

 


