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WPROWADZENIE
Kapłan: Bracia i siostry,
«To modlitwa obdarza uśmiechem i błogosławieństwem Bożym» – to określenie Ojca Pio zostało zaczerpnięte z
przemówienia, które przygotował na dziesiątą rocznicę powstania Domu Ulgi w Cierpieniu, w 1966 roku, dwa lata
przed śmiercią.
W czasie tego czuwaniu ponownie wsłuchamy się w słowa Ojca Pio, by wspólnie zastanowić się nad misją, którą nam
pozostawił, by modlić się za potrzeby wszystkich, naszych rodzin, potrzebujących, Kościoła i całego świata.
W tej chwili modlitwy pragniemy szczególnie wypraszać u Boga dar pokoju, aby w swoim miłosierdziu prowadził
ludzkość na drogę pojednania i wzajemnego szacunku.
Pieśń o pokoju
Kapłan: Panie, który jesteś naszym pokojem, przyjdź i odnów nasze serca
Wierni: Kyrie eleison
Kapłan: Jezu Chryste, który złożyłeś siebie w ofierze pojednania, przyjdź i daj nam zbawienie
Wierni: Chryste eleison
Kapłan: Panie Jezu, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się apostołom, spraw, abyśmy żyli w pokoju,
dla którego umarłeś i zmartwychwstałeś.
Wierni: Kyrie eleison
Módlmy się
Boże, źródło i miłośniku pokoju, Ciebie znać to żyć, Tobie służyć to królować, pokornie Cię prosimy, broń nas od
wszelkich napaści, abyśmy ufając Twojej opiece nie obawiali się żadnych nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
LITURGIA SŁOWA
Z Ksiegi proroka Izajasza (52,7-10)
O jak są pełne wdzięku na górach, nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować».
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne,
bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów;
i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
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Psalm 133
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
Oto jak dobrze i jak miło,
gdy bracia mieszkają razem;
jest to jak wyborny olejek na głowie,
który spływa na brodę,
brodę Aarona, który spływa
na brzeg jego szaty.
Jak rosa Hermonu, która spada
na górę Syjon:
bo tam udziela
Pan błogosławieństwa,
życia na wieki.
Alleluja alleluja
O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.
Alleluja.
Z Ewangelii wg św. Jana (14, 27-31)
W tym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec
większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami
wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się
dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».
Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
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”.
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.
Pieśń adoracyjna
Chwila na osobista adorację
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Kapłan: Bracia i siostry, w duchu wdzięczności Panu za to, że dał nam św. Ojca Pio z Pietrelciny jako wzór życia i
naszego szczególnego orędownika, pragniemy, jako wdzięczni synowie i córki, modlić się za jego Dzieło, Dom Ulgi
w Cierpieniu, aby zawsze było wierne swojej misji.

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.
+ ojciec Franco Moscone crs
Homilia
Pieśń adoracyjna
Modlitwa w ciszy
MODLITWA WIERNYCH
Bracia i siostry,
Niech radość i zdumienie Maryi, że narodził się z Niej Syn Boży, będzie naszym zdumieniem i radością, z odkrycia,
że jesteśmy w Nim braćmi, powołanymi do wzywania Boga imieniem "Ojciec".
Módlmy się razem i powtarzajmy: Obdarz nas Ojcze, swoim pokojem!







Za rządzących, którzy uważają się za chrześcijan, niech przezwyciężą nienawiści etniczne i rywalizacje
narodowe, odkrywając na nowo w Chrystusie sens braterstwa, które rodzi pokój, wolność i sprawiedliwość
społeczną. Módlmy się...
Za każdego mężczyznę i każdą kobietę, którzy ze zdumieniem, widząc uśmiech Boga jaśniejący w Chrystusie,
odzyskują uczucia, gesty, słowa odnowionego braterstwa. Módlmy się...
Za chrześcijan, którzy przyjęli Ewangelię w różnych kulturach, by czuli się utwierdzeni w braterskiej komunii,
wymieniając między sobą radosne doświadczenie spotkania z Chrystusem. Módlmy się...
Za pasterzy Kościoła, aby byli pośród ludu słowem, które nawraca do rozpoznawania w drugim nie wroga, ale
brata, o którego trzeba się troszczyć. Módlmy się...
Za naszą wspólnotę, niech będzie miejscem, w którym uczymy się łączyć Słowo z wydarzeniami życia i
historii, by żyć powszechnym braterstwem w Chrystusie. Módlmy się...
Aby z całej ziemi wznosiła się do Boga modlitwa uwielbienia ubogich, gdy widzą, że ich nadzieje spełniają
się we wzroście prawdziwego braterstwa między ludźmi i między narodami. Módlmy się...

Ojcze nasz
Panie Jezu Chryste, niestrudzenie błagamy o wielki dar pokoju; wysłuchaj tego ludu, który wraz z Maryją wzywa daru
Ducha Świętego, aby kroczył drogami pokoju, idąc ze wszystkimi ludźmi na spotkanie z Tobą. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
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MODLITWA WSPÓLNOTOWA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Panie Jezu,
który zgromadziłeś nas razem,
aby kroczyć śladami św. Ojca Pio z Pietrelciny,
daj nam Twego Ducha,
abyśmy razem z Tobą mogli wołać „Abba, Ojcze”.
Przez wstawiennictwo św. Ojca Pio,
który był apostołem Twojego Miłosierdzia,
uczyń nas misjonarzami pokoju i miłosierdzia
dla ludzi naszych czasów.
Wzbudź w nas uczucia wierności i miłości,
abyśmy w rodzinie, w pracy i w społeczności
stali się świadkami Twojej Ewangelii.
Niech zstąpi na nasze wspólne przebywanie razem
bogactwo Twojego błogosławieństwa,
abyśmy, obleczeni w łaskę, mogli być nowymi stworzeniami
i ufni w Twoją Opatrzność,
powierzyli się w Twoje ramiona,
pewni, że idąc za Tobą na Kalwarię i patrząc w kierunku Taboru,
będziemy uświęceni Twoją miłością i będziemy uświęcać innych.
+ ojciec Franco Moscone crs
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
Pieśń przed błogosławieństwem
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

