
 

Pater Pio gebedsgroepen 
                           ‘Volg het pad dat God voor jou heeft gekozen’ 

Negende stap: De Gebedsgroepen - hun organisatie en zending. 

Bijbels commentaar 
‘Jezus zei: Zie, Ik zend u uit als schapen temidden van wolven; wees dus slim als 
slangen en onschuldig als duiven’ (Mt 10, 16) 

Iedere minnaar erkent dat het moeilijk is om je liefdesverhaal verborgen te houden. 
Geloof is een verhaal; het verhaal van een ontmoeting tussen mens en God, dat zich 
voor ieder van ons voltrekt. Een verhaal van liefde en verlossing dat niet verborgen kan 
worden gehouden: elke lijn van ons gezicht, elk woord, elk gebaar spreekt van ons 
geloof. Vaak komt iemands verhaal voort uit een ander verhaal dat ooit gehoord of 
beluisterd werd, en dat op zijn beurt het verlossende gebeuren voor anderen 
voortbrengt. Samen lijken zij één enkel verhaal, als een ketting van vele schakels. 
Iedere christen draagt in zijn hart de vreugde dat zijn eigen geschiedenis in staat is 
geweest om iemand anders tot hun ontmoeting met God te brengen. Het verhaal van 
iemands geloof kan persoonlijk zijn, maar meestal betreft het ook de hele 
gemeenschap. 
Opdat wij op een efficiënte manier getuigenis zouden kunnen afleggen om anderen te 
betrekken en te enthousiasmeren, moeten wij ons houden aan wat het evangelie ons 
leert, door goed georganiseerd te zijn en ons ervan bewust te zijn dat wij deel willen 
uitmaken van een evangelisatieproject, door attent te zijn op de wegen en tijdstippen 
van onze naasten. Wij zijn gezonden als schapen om de wolven zachtmoedig te maken; 
als slangen zijn wij gezonden, niet zozeer om te praten, maar om te observeren en 
geduldig te zijn; als duiven, vol tederheid en zuiverheid van ziel, moeten wij 
overtuigen, niet met dreigementen, maar hen bekoren met onze onschuld. 

Spiritualiteit 
De organisatorische structuur van de kerkelijke groepen en verenigingen varieert naar 
gelang hun doelstellingen en hun eigen statuten. Alle groepen zijn geroepen te leven in 
bijzondere eerbied voor het Woord van God, eerbied voor de leer van het leergezag en 
de kerkelijke gemeenschap. De verantwoordelijken op de verschillende niveaus leven 
hun dienst in deze richting; daarom is het belangrijk om die kritieke kwesties te 
vermijden die voortkomen uit personalisme, zelfverwijzing en ongehoorzaamheid aan 
het kerkelijk leergezag. 

Uit de toespraak van Pater Pio ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Casa 
Sollievo, 5 mei 1966 
Mijn lieve kinderen van Italië en de wereld, aan u allen, dichtbij en veraf, vrede en 
zegeningen van de Heer. 
Wanneer ik tot u spreek op deze plechtige en gedenkwaardige dag, is mijn ziel zeer 
ontroerd door de Goddelijke Voorzienigheid die de afgelopen tien jaar zo grootmoedig is 
geweest voor het ‘Casa Sollievo della Sofferenza'. 



Mijn hartelijke gedachten en dank gaan ook uit naar hen die vanaf het eerste moment 
hebben meegewerkt aan de uitvoering van dit Werk en nu vanuit de Hemel, waar zij 
heen zijn gegaan om de beloning voor hun edelmoedige liefdadigheid in ontvangst te 
nemen, geestelijke bijstand blijven verlenen aan het ‘Casa Sollievo della Sofferenza’. 
Maar mijn geest en mijn vaderlijke gedachten gaan op een heel bijzondere manier uit 
naar de Gebedsgroepen, die nu wijdverspreid zijn in de wereld en hier vandaag 
aanwezig zijn, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de ‘Casa’ en voor hun 
tweede Internationale Conventie. 
Naast de ‘Casa di Sollievo’ staan deze groepen in de frontlinie van deze kleine stad van 
liefde, kinderkamers van geloof, knooppunten van liefde, waar Christus zelf aanwezig is 
wanneer zij samenkomen om te bidden en de Eucharistie te vieren, onder leiding van 
hun herders en geestelijke leidslieden. 
Het gebed is de kracht die alle goede zielen verenigt en de wereld in beweging brengt, 
het verkwikt ons geweten, het ondersteunt onze ‘Casa’, het troost allen die lijden, het 
geneest de zieken, het heiligt ons werk, het verheft alle vormen van medische hulp, het 
geeft morele kracht en christelijke berusting aan het menselijk lijden, het verspreidt 
Gods glimlach en de zegeningen over elke zwakheid en broosheid. 
Bid zoveel u kunt, mijn kinderen, bid altijd, zonder ooit moe te worden, want het is aan 
het gebed dat ik dit Werk toevertrouw, dat voortkomt uit de wil van God en dat zal 
blijven groeien dankzij de hulp van de Goddelijke Voorzienigheid en de geestelijke en 
liefdadige bijdrage van alle zielen die het steunen door hun gebeden. 
Moge de Almachtige en Barmhartige Heer, die elk voordeel dat de lijdende broeders 
behalen, voor Zichzelf aanvaardt, u belonen met Zijn overvloedige mate. 
Als een belofte van geestelijke dankbaarheid en erkentelijkheid bied ik u allen mijn 
dagelijks gebed en lijden aan, de gedachtenis in het Heilig Misoffer, waarin ik u 
voordraag voor de Troon van de Goddelijke Majesteit, smekend om genaden en 
zegeningen voor allen; in het bijzonder voor de zieken in de ‘Casa Sollievo’ en voor alle 
zieken in de wereld die geestelijk in één familie verenigd zijn door de banden van pijn 
en naastenliefde. Ik beveel ieder van hen aan zijn lijden op christelijke wijze te dragen, 
in vereniging met het lijden van Jezus en de Heilige Maagd. 

Pater Pio was een concreet mens die de menselijke ziel goed kende, zijn koppigheid en 
de ijdelheid, die vaak juist in de mensen die naar de kerk gingen, schuilgingen. Daarom 
wilde hij vanaf het begin een priester om de gebedsgroepen te leiden (de eerste die 
werd benoemd was Don Giancarlo Setti).  
Pater Pio heeft nooit veel belang gehecht aan de organisatorische aspecten van de 
groepen, hij vroeg alleen dat ze gekenmerkt zouden worden door grote trouw aan het 
Evangelie en aan de Kerk en dat Casa Sollievo hun spirituele referentie zou zijn. 

Pater Pio leren kennen 
* In 1956 werd in Loreto de eerste Internationale Conferentie van Gebedsgroepen 

georganiseerd. Er waren groepen uit verschillende naties onder leiding van kardinaal 
Giacomo Lercaro. 

* Op 19 september 1959 werd in Catania, onder voorzitterschap van kardinaal Lercaro, 
de Nationale Conventie gehouden. Bij die gelegenheid wijdden de groepen zich aan 
het Onbevlekt Hart van Maria. 

* In september 1967 vond in San Giovanni Rotondo de nieuwe Nationale Conventie van 
gebedsgroepen plaats, georganiseerd ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Pater 
Pio. 

* De tweede Internationale Conventie vond plaats van 19 tot 22 september 1968 in San 
Giovanni Rotondo. Gherardo Leone schreef: ‘Vreemd genoeg is deze conventie een 



soort afscheid geworden van haar stichter, vastgesteld aan de vooravond van zijn 
dood’. 

* Op 24 september 1975 werd in Rome de derde internationale conferentie gehouden, 
gevolgd door de audiëntie van Paus Paulus VI op het Sint-Pietersplein. 

* Op 16 september 1977, tijdens het 19e Eucharistisch Congres, kwamen de groepen 
bijeen in Pescara ter gelegenheid van de dag van het lijden. Kardinaal Giovanni 
Colombo zat dit initiatief voor. 

* Op 27 augustus 1983 zit monseigneur Riccardo Ruotolo, voorzitter van het Werk van 
Pater Pio en algemeen directeur van de groepen, de eerste nationale conventie van de 
Amerikaanse groepen voor in het heiligdom van O.L.V. van Fatima in New Jersey (VS). 

* Op 17 september 1980 werd in Rome de vierde Internationale Conferentie 
georganiseerd met concelebratie in de St. Pieter en ontmoeting met Paus Johannes 
Paulus II in de Paulus VI-zaal. 

* Op 21 september 1987 vond in San Giovanni Rotondo de Nationale Conventie plaats 
onder leiding van kardinaal Corrado Ursi, ter gelegenheid van het vertrek van de 
Peregrinatio Mariae van O.L.V. van Fatima, bevorderd door de Beweging van Pater Pio's 
Gebedsgroepen. 

Pater Pio’s wereld: De rozenkrans, de erfenis van Pater Pio 
Voor Paus Pius XII was de Rozenkrans 'meer van goddelijke dan van menselijke’ 
oorsprong, en nadat Paus Leo XIII 11 encyclieken over de Rozenkrans had geschreven, 
verklaarde Paus Benedictus XIV: ‘Deze vorm van gebed is wonderbaarlijk geschikt om 
zowel de liefde als de deugd in alle zielen te voeden en op te wekken’ 
Pater Pio definieerde in zijn immense devotie tot Onze Lieve Vrouw het rozenhoedje als 
‘het wapen’ en hij placht zelfs te zeggen dat Onze Lieve Vrouw door het bidden van de 
heilige rozenkrans zelfs niet één genade had afgewezen die hij haar had gevraagd. Veel 
van zijn broeders getuigden dat Pater Pio er meer dan 34 op een dag bad en als ze hem 
vroegen: ‘Vader, hoe kunt u er zoveel bidden?’. antwoordde hij: ‘Maakt u zich geen 
zorgen, dit wordt niet van u gevraagd’. 
Een paar dagen voor Pater Pio's dood, vroeg een geestelijke zoon van hem: ‘Vader, wat 
zou u ons willen zeggen?’, Hij antwoordde: ‘Heb Onze Lieve Vrouw lief en zorg dat 
iedereen haar liefheeft. Bid de rozenkrans, vergeet hem nooit op te zeggen. Zeg hem zo 
vaak op als je kunt'. 

Close-up van Pater Pio’s gebedsgroepen: De structuur van de gebedsgroepen 
De organisatiestructuur van de groepen is essentieel en kan in detail worden gekend 
door het Statuut en het Reglement te lezen. Er zijn twee essentiële referentiepunten: 
Het Internationaal Centrum van Gebedsgroepen dat verantwoordelijk is voor de hele 
organisatie (benoemingen, goedkeuring van de conferenties, enz.), dat ten dienste staat 
van de directeur-generaal en zijn raad (die bestaat uit de twee vice-voorzitters en de 
algemeen secretaris, die degene is die de groepen opvolgt).  
Het andere referentiepunt voor de groepen is de bisschop van het bisdom, van wie de 
groepen juridisch afhankelijk zijn; het is aan hem om hun oprichting goed te keuren en 
hen rechtstreeks of via een bisdomcoördinator te volgen. 

16 juni (verjaardag van de heiligverklaring van Pater Pio) Feest van de communie 
Op 16 juni, de verjaardag van de heiligverklaring van Pater Pio, komen de 
gebedsgroepen uit de hele wereld geestelijk samen in gebed en gemeenschappelijke 
intenties. 


