GRUPY MODLITWY OJCA PIO
«To modlitwa obdarza uśmiechem i błogosławieństwem Bożym»

Wręczenie Różańca
7 października 2022
Różaniec jest modlitwą, którą Ojciec Pio powierzył jako znak rozpoznawczy dla swoich Grup
Modlitwy. Nabożeństwo Wręczenia Różańca zostało ustanowione, aby nas zjednoczyć z Maryją, by
Kościół mógł zawsze cieszyć się Jej opieką. 7 października (albo w innym dniu ustalonym z asystentem
duchowym) niech Grupa spotka się na katechezie i nabożeństwie, podczas którego dokona się
poświęcenie różańców i odnowienie zobowiązania odmawiania modlitwy różańcowej.
Pieśń na wejście
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Amen
Celebrans: Bracia i siostry, liturgia Kościoła ma swoje centrum w Eucharystii i – w ciągu dnia – jest
naznaczona odmawianiem Liturgii Godzin. Ojciec Pio w sposób szczególny powierzył swoim
duchowym dzieciom różaniec święty, aby rozważały Słowo Boże pod przewodnictwem
Błogosławionej Dziewicy Maryi. Dzisiaj chcielibyśmy wspólnie zobowiązać się do częstego
odmawiania różańca świętego, jeśli to możliwe codziennie, aby przeżywać naszą wspólną drogę jako
Grupa Modlitwy Ojca Pio.
Psalm 34
Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał
i wybawił ze wszystkich ucisków.
Anioł Pana zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.
Możni zubożeli i zaznali głodu,
a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.
Z Ewangelii wg. św. Łukasza (18, 1-8)
Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W
pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym
mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim
przeciwnikiem!" Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się
nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją
w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie"». I Pan dodał: «Słuchajcie,
co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że
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prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie?»
Z pism Ojca Pio z Pietrelciny
Moje drogie dzieci z Włoch i ze świata, wam wszystkim, bliskim i dalekim, pokój i
błogosławieństwo od Pana.
… 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 Ulgi w Cierpieniu»
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…
Niech Wszechmogący i Miłosierny Pan, który przyjmuje każdy uczynek wyświadczony
cierpiącym braciom, wynagrodzi was tysiąckrotnie, miarą dobrą, natłoczona, utrzęsioną i
opływającą.
Krótka przerwa
POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW
Doszliśmy do poświęcenia różańców, które będą nam towarzyszyć na naszej drodze duszpasterskiej.
Odnawiamy nasze zawierzenie Maryi i nasze zaangażowanie w odmawianiu Różańca.
Błogosławimy Cię Ojcze, ponieważ wezwałeś nas do medytacji Narodzin, Śmierci i
Zmartwychwstania Twojego Syna, abyśmy rozmyślając o Jego ziemskim życiu, oczekiwali,
by kontemplować Go w wieczności
Zdrowaś Maryjo, Błogosławiony Twój Syn Jezus
Błogosławimy Cię nasz Bracie i Panie Jezu Chryste, za to, że wybrałeś Maryję Twoją Matkę
aby ukazać światu Twoje oblicze pokoju i miłosierdzia
Zdrowaś Maryjo, Błogosławiony Twój Syn Jezus
Błogosławimy Cię Duchu Święty który za pośrednictwem Świętego Ojca Pio z Pietrelciny
ofiarujesz nam Święty Różaniec, abyśmy rozważali Twoje wielkie dzieła na rzecz ludzi i dla
naszego zbawienia
Zdrowaś Maryjo, Błogosławiony Twój Syn Jezus
Razem: Przyjmij, o Dziewico Maryjo, nasze postanowienie codziennego odmawiania różańca
świętego, aby przypomnieć sobie miłość, z jaką towarzyszyłaś Chrystusowi, Twojemu Synowi
podczas życia, by później móc dzielić z Nim chwałę w niebiosach. Święty Ojcze Pio z Pietrelciny,
uproś nam u Pana świętą wytrwałość w naszym postanowieniu codziennego odmawiania różańca w
potrzebach naszych, Kościoła i całego świata.
Niech zstąpi, o Panie, na te święte pragnienia moc Twojego Ducha i Twoje Święte błogosławieństwo.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków
Amen
Pieśń Maryjna

