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Dzień Wierności 
22 stycznia 2023 

Rocznica obłóczyn zakonnych św. Ojca Pio z Pietrelciny 

 

Każdego roku Grupy Modlitwy są wzywane do potwierdzenia swojego zaangażowania wierności Ewangelii, 
zgodnie z duchowością Ojca Pio z Pietrelciny 

 
OBRZĘD ZŁOŻENIA OBIETNICY WIERNOŚCI 

 

Obrzęd tego zobowiązania do wierności obchodzony jest 22 stycznia, w dniu, w którym wspomina się obłóczyny Ojca Pio 
z Pietrelciny, (lub w innym dniu uzgodnionym z asystentem duchowym). Jeśli odprawiana jest Msza Święta, obrzęd ten 
może mieć miejsce po homilii lub przed końcowym błogosławieństwem. 

 
Pieśń na wejście 

 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen 
 

Pan z wami. 
I z duchem twoim 
 

Otwórzmy nasze serce na Jego głos, a na pamiątkę naszego chrztu w modlitwie wyrażajmy naszą 
wdzięczność Panu za dar wiary. 

Dzięki składajmy Panu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen 
 

Jezus mówi: “Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby ten, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w 
ciemności” (J 12, 46). 

Panie Jezu, nasza światłości, spraw byśmy mogli chodzić w świetle Twojego Słowa i żyć  
w świetle Twojej przyjaźni. 

 
Psalm 143 (142) 
Usłysz, o Panie, moją modlitwę, 
przyjm moje błaganie 
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości! 

Nie pozywaj na sąd swojego sługi, 
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. 

Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: 
moje życie na ziemię powalił, 
pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>. 

A we mnie duch mój omdlewa, 
serce we mnie zamiera. 

Pamiętam dni starodawne, 
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, 
rozważam dzieło rąk Twoich. 

Wyciągam ręce do Ciebie; 
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. 

Prędko wysłuchaj mnie, Panie, 
albowiem duch mój omdlewa. 
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, 
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. 

Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, 
bo w Tobie pokładam nadzieję. 
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, 
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bo wznoszę do Ciebie moją duszę. 
 Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, 
do Ciebie się uciekam. 

Naucz mnie czynić Twą wolę, 
bo Ty jesteś moim Bogiem. 
Twój dobry duch niech mnie prowadzi 
po równej ziemi. 

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu; 
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień! 

A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów 
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, 
albowiem jestem Twoim sługą. 

 
O Boże, dobry i wierny, który tworzysz i odnawiasz istnienie człowieka, spójrz z miłością na lud, który 
wybrałeś i wzywaj nieustannie w Twojej przyjaźni nowe pokolenia, by zgodnie z Twoją obietnicą mogły 
radośnie przyjąć godność dzieci Bożych. Przez Chrystusa Pana naszego  

Amen 

 

Z Listów św. Ojca Pio z Pietrelciny [Ep III, str.94 - 95] – list 11 do Annity Rodote (27/08/1915) 
 

Najukochańsza córko Jezusa, 
[...] świadomość, że zawsze jesteś poddana woli nieba, napełnia moją duszę najwyższą 

radością. Cóż więc, nadal ufaj i coraz bardziej pokładaj nadzieję w Panu, a On będzie 

wiedział, nawet w czasie skrajnego duchowego opuszczenia, jak Cię pocieszyć i ukoić Twój 

ból, ponieważ niektóre krzyże wydają się nie do zniesienia. 

[...] Kiedy czujesz się uciskana przez pokusę, środkiem, aby nakłonić Boga do przyjścia nam 

z pomocą jest pokora ducha, skrucha serca i ufna modlitwa. Wobec takich argumentów, 

niemożliwe jest, aby Bóg nie uległ, nie przyszedł nam z pomocą. Moc Boża, to prawda, 

triumfuje nad wszystkim; ale pokorna i obolała modlitwa triumfuje nad samym Bogiem, 

powstrzymuje jego ramię, gasi jego groźne błyskawice, łagodzi Go, przezwycięża, uspokaja i 

czyni Go, powiedziałbym, jakby zależnym i przyjacielem. 

[...] Ale pocieszmy się, o Annito, spójrzmy na Boskiego Mistrza, który modli się w 

ogrodzie, a odkryjemy prawdziwą drabinę, która łączy ziemię z niebem i przekonamy się, że 

pokora, skrucha i modlitwa sprawiają, iż znika ta odległość, która dzieli człowieka od Boga, 

że Bóg zstępuje do człowieka, a człowiek wznosi się do Boga, tak że w końcu rozumiemy, 

kochamy i posiadamy siebie nawzajem. 
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ODNOWIENIE OBIETNIC CHRZCIELNYCH  
Tam, gdzie to możliwe, ci, którzy zdecydowali się należeć do Grupy Modlitwy, zgromadzą się wokół ołtarza.  
 

Bracia i siostry, przez chrzest, podczas Zmartwychwstania Jezusa zostaliśmy z Nim pogrzebani w  
śmierci, aby odrodzić się do nowego życia. W różny sposób Pan doprowadził nas do poznania  
duchowości Ojca Pio i dostrzeżenia w nim wzoru do naśladowaniu Chrystusa ubogiego i posłusznego 
Ojcu. Idąc za Jego przykładem, odnawiamy obietnice naszego chrztu, zobowiązując się do rozpoznania 
głosu Jezusa, który wzywa nas po imieniu i zaprasza do naśladowania Go. 
 
Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Wierzę 
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, 
umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Wierzę 
Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie  
grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Wierzę 
 

Niech Bóg, Ojciec Jezusa, który uwolnił nas od grzechu i sprawił, że odrodziliśmy się z wody i Ducha 
Świętego, za wstawiennictwem św. Pio z Pietrelciny, strzeże nas swoją łaską, w Chrystusie Jezusie, na 
życie wieczne.   

Amen 
 

Razem wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, św. Ojca Pio z Pietrelciny i wszystkich 
świętych, abyśmy z ich pomocą wytrwali w naszych postanowieniach: 

 

Święta Maryjo, Matko Boża   módl się za nami 
Święci Michale, Gabrielu i Rafale  módlcie się za nami 
Święty Janie Chrzcicielu     módl się za nami 
Święty Józefie     módl się za nami 
Święci apostołowie i ewangeliści  módlcie się za nami 
Święty Benedykcie    módl się za nami 
Święty Dominiku    módl się za nami  
Święty Franciszku z Asyżu   módl się za nami 
Święta Klaro z Asyżu   módl się za mani 
Święta Katarzyno ze Sieny   módl się za nami 
Święty Pio z Pietrelciny   módl się za nami 
Święty Hieronimie Emiliani   módl się za nami 
Święty Janie Pawle II         módl się za nami 
Święta Tereso z Kalkuty   módl się za nami 
Święty Józefie Moscati   módl się za nami 
Święta Joanno Beretto Molla  módl się za nami 
Błogosławiona Klaro Luce Badano módl się za nami 
Błogosławiona Maria Gargani  módl się za nami 
Błogosławiony Carlo Acutis  módl się za nami 
Wszyscy Święci i Święte Boże  módlcie się za nami 
 
ZOBOWIĄZANIE WIERNOŚCI 
 

Bracia i siostry, Kościół zaprasza nas do życia w duchu św. Pio z Pietrelciny, charyzmatem  
modlitwy i pomocy cierpiącym, żyjąc naszą wiernością Ewangelii, aby być solą ziemi i światłem świata.  
Teraz publicznie odnawiamy to zobowiązanie wierności, które tak wiele razy, na płaszczyźnie osobistej, 
przedstawiliśmy Ojcu Pio, przyzywając jego opieki.  
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Ojcze, 

który wybrałeś i powołałeś nas do bycia ludem Bożym, 
"szkołami wiary i ogniskami miłości". 

zobowiązujemy się tutaj, przed naszą wspólnotą, 
by być sługami modlitwy i służby cierpiącym;  

aby wyrzec się grzechu z prawdziwym zaangażowaniem; aby wzrastać w cnotach,  
szczególnie w naszych rodzinach; 

by dzielić naszą wspólną drogę w tej Grupie Modlitwy, 
podążając za duchowością św. Pio z Pietrelciny i nauką Kościoła.  

Obiecujemy wierność papieżowi, naszym duszpasterzom i zobowiązaniom, które  
podejmujemy w naszej wspólnej drodze z braćmi i siostrami z naszej Grupy. 

Podążając  
śladami św. Franciszka z Asyżu, decydujemy się, by żyć otwartością na 

potrzebujących,  
solidarnością z ubogimi i miłością do stworzenia. 

Dziewico Maryjo, Ty, która prowadziłaś drogę św. Ojca Pio z Pietrelciny, przyjmij 
nasze  

święte pragnienia, aby towarzyszyć nam w naszej drodze ku świętości.  
Amen 

 

 
Ojcze nasz 
 
Pan z wami 

I z duchem twoim 
 

Bóg wszechmogący, który sprawił, że odrodziliśmy się do nowego życia przez wodę i Ducha Świętego, 
niech wam wszystkim błogosławi, abyście zawsze i wszędzie byli żywymi członkami Jego ludu: w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  

Amen 
 

I niech swojego pokoju udzieli wam Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty. 
Amen 


