
Beste parochianen, 

Met vreugde beginnen we weer aan ons nieuwe pastorale jaar. 
‘Volg het pad dat God voor jou heeft gekozen’ is het thema dat ons zal vergezellen: 
Er komen negen stappen, van oktober 2021 tot juni 2022, om opnieuw te beginnen de 
heilige Pio van Pietrelcina en de schoonheid van gebedsgroepen te herontdekken. 

Wij groeten en wensen u een vruchtbaar pastoraal jaar. 
 

‘Volg het pad dat God voor jou heeft gekozen’ 

Eerste stap: Het leven van Pater Pio, gezien als een werk door de Heilige Geest. 

Bijbelse commentaren. 
En er kwam een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind’ 
(Mc 1,11) 

Na een lange tijd dat Hij een gewoon leven leidde, ver van de drukte, ging Jezus naar 
Johannes de Doper als een oplettende Jood om zijn verlangen te vervullen, deel uit te 
maken van de mensen die wachtten op messiaanse tijden, nieuwe tijden van genade. 
Het is hetzelfde als toen hij het doopsel ontving, dat de stem van de Vader hem zijn 
missie openbaarde als een ‘geliefde’, en als een dienaar die de wereld zal veroveren in 
de naam van zijn Vader door de zonden van de wereld op zijn schouders te dragen. 
Hetzelfde geldt voor ons: toen we werden gedoopt, werden we Zijn geliefde, daarom 
zijn we ook geroepen om de wereld niet te oordelen, maar haar gewicht te dragen.  
Het gewicht van de wereld is haar onvermogen om de liefde van de Vader te zien: 
onrecht, onderdrukking, oorlogen, geweld, tirannie.  
We zijn geroepen de Heilige Geest te ontvangen om de wereld te kunnen veroveren in 
de naam van de Vader; zodat de mensheid in haar verscheidenheid openstaat voor haar 
eigen diversiteit, om harmonie in veelheid te vormen. 

Spiritualiteit 
Het is niet gemakkelijk om u in één keer over het hele leven van Pater Pio te vertellen. 
In plaats van op enkele details te wijzen, denk ik dat het passender zou zijn om de 
belangrijke rol te begrijpen die de Heilige Geest op hem inspeelde, terwijl hij hem naar 
heiligheid leidde. In deze visie gaan we kijken naar een brief die Pater Pio schreef aan 
Raffaelina Cerase, die laat zien hoe hij zijn spirituele dochter ertoe aanzette zich 
bewust te worden van het feit dat een leven van geloof zowel doorzettingsvermogen als 
loyaliteit vereist. 



Uit een brief van Pater Pio aan Raffaelina Cerase, Pietrelcina, 19 mei 1914 
Geliefde dochter van Jezus Christus, 
Mogen Jezus en Maria altijd in je hart zijn en mogen ze je heilig maken. 
Door de herhaalde slagen van zijn deskundige beitel en door zijn ijverig polijsten, 
bereidt de goddelijke kunstenaar de blokken steen welke bedoeld zijn deel uit te maken 
van het goddelijke gebouw. Dit is hoe de hymne van het Bureau voor de Toewijding van 
de Kerk gaat, die onze lieve moeder de Katholieke Kerk verenigd zingt, en we kunnen 
getuigen dat het waar is: want eeuwige heerlijkheid kan worden beschouwd als een 
steen die bestemd is voor de oprichting van het eeuwige gebouw.  
Een metselaar die een huis wil bouwen, zal eerst en vooral de stenen schoonmaken die 
hij zal gebruiken voor de bouw van het gebouw; dit verkrijgt hij door een reeks slagen 
van hamer en beitel. De Hemelse Vader handelt op dezelfde manier met de uitverkoren 
zielen die, sinds de eeuwigheid, door Zijn allerhoogste wijsheid en voorzienigheid 
voorbestemd zijn om deel uit te maken van het eeuwige gebouw. 
De ziel die voorbestemd is om met Jezus Christus in eeuwige heerlijkheid te regeren, 
moet gevormd worden door de slagen van hamer en beitel. Maar wat zijn deze slagen 
van hamer en beitel waarmee de goddelijke Kunstenaar de steen, dat wil zeggen de 
uitverkoren ziel, voorbereidt ? Lieve zuster, deze beitelslagen zijn de schaduwen, 
angsten, verleidingen, geestelijke kwellingen en angsten, met een vleugje verlatenheid 
en zelfs fysieke pijn.  
Je kunt dankbaar zijn voor de eindeloze barmhartigheid van de eeuwige Vader, voor het 
op deze manier behandelen van je ziel, want het betekent dat het voorbestemd is om 
gered te worden.  
Welnu, we kunnen ons bevoorrecht voelen voor alle genegenheid die de meest 
liefhebbende van alle vaders voor ons heeft getoond. Open je hart voor deze hemelse 
Zielenarts en geef jezelf over aan Zijn allerheiligste omarmen met volledig vertrouwen. 
Hij behandelt je als een uitverkorene om Jezus van dichtbij te volgen op de heuvel van 
Calvarie en ik bemerk deze actie van genade in jou met vreugde en emotie. Wees er 
zeker van dat alles wat er in jouw ziel gebeurt, in overeenstemming is met de wil van de 
Heer en daarom moet je niet bang zijn om verkeerd te handelen, kortom, om God te 
beledigen... 
Als Jezus Zich openbaart, dank Hem dan; en als Hij verborgen blijft, dank Hem dan toch: 
het is allemaal een truc van liefde. Ik hoop oprecht dat je je laatste adem uitblaast met 
Jezus aan het kruis en met Hem zachtjes uitroept: "Alles is volbracht"... 
Moge God je zegenen samen met je zus en moge Hij je angst kalmeren. Moge Hij Zijn 
barmhartige ogen op je richten en je troosten door Zijn mededogen. 
Fra Pio, Kapucijn. 

Wanneer we het leven van een heilige lezen, bewonderen we zijn of haar deugden, maar 
het is noodzakelijk om er rekening mee te houden dat deze door de Heilige Geest in de 
mens zijn ingeprent, vooral de theologische. De werking van de genade van de Vader 
werkt in de mens, brengt hem tot gemeenschap met Hem door de verschillende 
gebeurtenissen in zijn leven, reinigt hem als «goud in de smeltkroes», waardoor hij in 
staat is om Hem in totale loyaliteit te begrijpen en lief te hebben. Pater Pio beschrijft 
dit alles aan de hand van een afbeelding uit het brevier, gelijk een hymne die werd 
voorgedragen bij de gezamenlijke inwijding van de kerk; Jezus is de goddelijke 
Kunstenaar die de stenen bevrijdt van alle nutteloze dingen om de heerschappij van God 
op te bouwen. Gedurende zijn hele leven zal Pater Pio zich er ook van bewust zijn dat 
de duivel, die de goddelijke kunstenaar van de duisternis wordt genoemd, de actie van 
God zal belemmeren. Een bijzonder kenmerk van zijn hele bestaan zal het geloof zijn 
dat hij altijd in God zal hebben, het gevoel alsof hij was ondergedompeld in een oceaan 
van vuur. 



Pater Pio leren kennen 

* Francesco Forgione werd geboren in Pietrelcina in Vico Storto Valle op 25 mei 1887. Hij 
is de vierde zoon van Grazio Forgione en Maria Giuseppa de Nunzio 
* In 1901, na een ontmoeting met pater Camillo van Sant'Elia in Pianisi, die kapucijner 
monnik was in het klooster van Morcone, uitte de jonge Francesco de sterke wens om 
ook monnik te worden. Zijn ouders aanvaardden enthousiast zijn roeping. 
* Francesco trad op 6 januari 1903 in het klooster en op 22 januari van het volgende jaar 
legde hij zijn geloften af en werd Fra Pio. 
* In de ochtend van 10 augustus 1910 werd Pater Pio priester gewijd door monseigneur 
Paolo Schinosi, aartsbisschop van Marcianopoli, in de kapel van Santa Maria in de 
kathedraal van Benevento. Op 14 augustus vierde hij zijn eerste mis in de Moederkerk 
van Pietrelcina. 
* Op 7 september 1910 ontving hij op de door familie gerunde velden van Piana Romana, 
onder de grote iep waar hij bad, de eerste stigmata, die een jaar later zouden 
verdwijnen. 
* In 1915 werd Pater Pio opgeroepen voor militaire dienst, maar tijdens zijn medische 
controle werd hij gediagnosticeerd met tuberculose en naar huis gestuurd. 
* In februari 1916 trad Pater Pio toe tot de religieuze gemeenschap van Sint-Anna in 
Foggia en op 28 juli van hetzelfde jaar werd hij door zijn overste, pater Paolino van 
Casacalenda, naar San Giovanni Rotondo gestuurd in het klooster waar hij zou blijven 
voor de rest van zijn leven. 
* Op 20 september 1918, voor het kruisbeeld van de kloosterkerk van San Giovanni 
Rotondo, ontving hij de stigmata op zijn handen, voeten en zijde, tekenen van het lijden 
van Christus. 
* In 1940 startte hij het project voor zijn grote wereldse werk, het Casa Sollievo della 
Sofferenza (Huis voor Verlichting van Lijden), dat op 5 mei 1956 zou openen. 
* In de vroege uurtjes van 23 september 1968 keerde Pater Pio terug naar het huis van 
de Vader. 

Pater Pio’s wereld: Pietrelcina, zijn geboorteplaats 
Pietrelcina is een charmant agrarisch dorp in de buurt van Benevento. Het heeft een 
zeer oude oorsprong, het bestond al in 1100. Het dorp, gebaseerd op goede menselijke 
en christelijke tradities, wordt gekenmerkt door zijn smalle steegjes en door zijn huizen 
gebouwd met magere kalk en harde en ruwe steen, die direct op de rots rusten. In feite 
ligt het hele dorp op de "Morgione", die rots aan wiens voet de Pantaniello-stroom 
stroomt. 
Francesco Forgione werd hier geboren in Vico Storto Valle n.27 (vandaag is het 
huisnummer 32). 
In Vico Storto Valle bevindt zich ook de populaire "torretta", een geïsoleerde kamer van 
vierhoekige vorm en met een klein raam waar Pater Pio een tijdlang heeft geslapen en 
gebeden tijdens zijn verblijf in Pietrelcina toen hij een jonge priester was, pendelend 
van hier naar Piana Romana, waar zijn familie de velden had. 

Close-up van Pater Pio’s gebedsgroepen: De geboorte van de gebedsgroepen 
Pater Pio heeft zijn geestelijke zonen en dochters altijd ertoe aangezet om samen te 
bidden. In zijn correspondentie was zijn aanbeveling - zij het op verschillende plaatsen - 
om gebeden en novenen met hetzelfde doel op te zeggen. Tussen de twee 
wereldoorlogen begon hij alle mensen die hem in San Giovanni Rotondo waren gaan 
opzoeken, aan te sporen om, wanneer ze terug waren in hun geboortestad, samen te 



komen om samen met andere gelovigen te bidden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
nodigde paus Pius XII alle gelovigen uit samen tot de Heer te bidden om het conflict te 
beëindigen. Na het nieuws te hebben gehoord, vroeg Pater Pio de dokter Guglielmo 
Sanguinetti om zijn geestelijke zonen en dochters te schrijven samen te komen en 
samen te bidden voor de intentie van de paus. Dit initiatief, later gevolgd door andere 
formele verklaringen, markeerde het begin van de gebedsgroepen. 

Onze gemeenschappelijke feesten 
De gebedsgroepen voelen zich verenigd met de andere gebedsgroepen door gebed en 
toewijding aan Pater Pio. Deze gemeenschap van geest wordt zichtbaar gemaakt door 
vier vieringen die het jaar door worden gevierd, en deze helpen ons charisma duidelijk 
te maken. De data van deze vieringen zijn: 

* 7 oktober, Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, om het begin van het 
gemeenschappelijke jaar te vieren; 
* 22 januari, verjaardag van het religieuze gewaad van Pater Pio, met de vernieuwing 
van doopbeloften; 
* 5 mei, verjaardag van de oprichting van het ziekenhuis Casa Sollievo della Sofferenza 
en de verjaardag van de oprichting van Pater Pio's gebedsgroepen 
* 16 juni, herdenking van Pater Pio's heiligverklaring: gemeenschappelijk gebed in 
spirituele eenheid met de gebedsgroepen over de hele wereld. 



7 OKTOBER - FEEST VAN ONZE VROUWE VAN DE ROZENKRANS 

De ceremonie 
In alle groepen over de hele wereld begint het pastorale jaar op 7 oktober met het 
bidden van de rozenkrans.  
Het Groepscentrum stelt een kleine liturgie voor op basis van het thema van het jaar en 
de viering kan plaatsvinden binnen een enkele groep of in het bisdom. 

‘Volg het pad waarop de Heer u heeft geplaatst’ 

De ceremonie van het uitreiken van de rozenkrans werd ingesteld om ons te verenigen 
met Maria, zodat de Kerk altijd haar bescherming kan genieten. Op 7 oktober (of een 
andere dag overeengekomen met de geestelijk leider) komt de Groep bijeen voor een 
catechese en voor de rozenkransceremonie.  
De rozenkransen worden gezegend en de toewijding aan het bidden van de rozenkrans 
wordt vernieuwd. 

Psalm 100 
Juicht voor de Heer, alle landen, 
dient met blijdschap de Heer, 
treedt voor zijn aanschijn met jubel. 
Waarlijk, de Heer is God, 
Hij is de Schepper en Meester, 
wij zijn kudde, zijn volk. 
Trek met een lied door zijn poorten, 
komt in zijn voorhoven met zang, 
zegent zijn Naam en eert Hem. 
Hij is ons goed gezind, 
eindeloos is zijn erbarmen, 
zijn trouw van geslacht op geslacht. 

Lezing uit de brief van de heilige Paulus aan de Kolossenzen (Kol 3, 12-17) 
Broers en zussen,  
Doet aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, 
deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een 
tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij 
vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat de vrede 
van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één 
lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u 
wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar 
hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. En al wat gij doet in woord 
of werk, doet alles in Naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem.  

Meditaties uit de geschriften van St. Padre Pio 
Ik moet nog een woord toevoegen aan wat al is gezegd, namelijk om de geschikte 
middelen voor het bereiken van christelijke volmaaktheid voor te stellen. De apostel 
stelt twee krachtigste middelen voor, namelijk de voortdurende studie van Gods wet en 
het uitvoeren van al onze handelingen tot Zijn eer. 
Wat het eerste middel betreft, schrijft hij aan de Kolossenzen: “Laat het woord van 
Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u elkaar in alle wijsheid onderwijst en vermaant, 



terwijl u psalmen en hymnen en geestelijke liederen zingt met dankbaarheid in uw hart 
voor God”. 
De leer van deze apostel is duidelijk en behoeft geen commentaar. Als de christen vol is 
van Gods wet die hem waarschuwt en leert de wereld en haar verlokkingen, rijkdom en 
eer en alles wat hem ervan weerhoudt God lief te hebben, te verachten, zal hij nooit 
falen, ongeacht welke tegenslagen hem kunnen overkomen; hij zal alles standvastig en 
volhardend doorstaan; hij zal gemakkelijk beledigingen vergeven en God danken voor 
alle dingen. 

Pater Pio gebedsgroepen 
«Volg het pad waarop de Heer u heeft geplaatst» 
Wat betreft de andere manier om alles te doen tot eer van God, laten we luisteren naar 
de leer van de apostel: «Wat je ook doet, hij zegt, in woord of daad, doe alles in de 
naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem". 
Door het getrouwe gebruik van deze eenvoudige middelen blijven we niet alleen ver van 
elke zonde, maar voelen we de voortdurende drang om voortdurend te streven naar 
perfectie. 

Zegening van de rozenkrans 
We zijn aangekomen bij de zegen van de rozenkranskransen, die onze pastorale reis 
zullen vergezellen. We hernieuwen onze trouw aan Maria en onze inzet voor het bidden 
van de Heilige Rozenkrans. 

Wij zegenen U, Vader, omdat U ons hebt geroepen om te mediteren over de geboorte, 
dood en opstanding van uw Zoon, om te mediteren over het aardse leven, wachtend om 
Hem in de eeuwigheid te aanschouwen. 
Wees gegroet Maria, gezegend zij Jezus, uw geliefde zoon 

We zegenen U, onze Broeder en Heer Jezus Christus, U heeft Maria, uw moeder, gekozen 
om uw gezicht van vrede en barmhartigheid aan de wereld te tonen. 
Wees gegroet Maria, gezegend zij Jezus, uw geliefde zoon 

Wij zegenen U, Heilige Geest, door de heilige Pio van Pietrelcina. U geeft ons de Heilige 
Rozenkrans om te mediteren over uw grote werken voor de mensen en voor onze 
redding. 
Wees gegroet Maria, gezegend zij Jezus, uw geliefde zoon  

O Maagd Maria, aanvaard onze goede intenties om elke dag de Heilige Rozenkrans te 
bidden en uw liefde te gedenken waarmee u het leven van uw Zoon Jezus Christus hebt 
begeleid en vervolgens in Zijn glorie in de hemel te delen. 
Heilige Pio van Pietrelcina verkrijgt voor ons van de Heer de heilige volharding in ons 
doel om dagelijks de Heilige Rozenkrans te bidden, voor onze noden, voor de Kerk en 
voor de hele wereld. 

O Heer, laat de kracht van Uw geest en Uw Heilige Zegen neerdalen op deze heilige 
wensen. Gij die leeft en heerst voor eeuwig en altijd. 
Amen 


