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

Zesde stap: Gebedsgroepen in het leven van de Kerk. 

Bijbels commentaar 
‘Niet jullie hebben Mij uitgekozen, Ik heb jullie uitgekozen en jullie de taak gegeven 
eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook 
vraagt in Mijn Naam, Hij zal het je geven’ (Joh 15: 16) 

In de nacht van Witte Donderdag, wanneer Jezus in de Bovenzaal is met Zijn apostelen, 
vertelt Hij hun het geheim hoe ze in Zijn aanwezigheid kunnen verblijven: ‘Heb elkaar 
lief, zoals Ik jullie heb liefgehad’ (Joh 15). Dit geheim is al die tijd door de Kerk 
gekoesterd en heeft het tot haar fundament gemaakt: We geloven vast in de 
aanwezigheid van ‘Jezus in ons midden’  Alle kracht van de Kerk, alle vruchten die zij 
heeft voortgebracht, komen voort uit wederzijdse liefde. Door God gehoord te worden 
en Zijn Aanwezigheid te verkrijgen, hangt niet af van mooi, goed, bekwaam en efficiënt 
zijn, maar van het vermogen om in een wederzijdse acceptatie van diversiteit te zijn. 
We maken deel uit van de Kerk, niet omdat ‘we ervoor kiezen’ dat te zijn en daarom 
met verwachtingen waaraan moet worden voldaan, maar omdat ‘we zijn uitverkoren’ 
door God zoals we zijn, geliefd door Hem en door al onze broeders en zusters. 
Vandaar de kracht en doeltreffendheid van gebed en werken van naastenliefde. Degenen 
die met liefde bidden, worden zeker gehoord, en dit zal hen in staat stellen om met nog 
meer kracht voorbede te doen om Gods Barmhartigheid. 

Spiritualiteit 
‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden’  Katholieken worden 
aangemoedigd om in een groep of in een gemeenschap te bidden, en dit is niet optioneel 
of extra. Dit soort gebed is logisch aangezien wij de Kerk zijn, het mystieke lichaam van 
Christus. Onze gastvrije houding ten opzichte van onze naasten, zodat we een deel van 
ons pad samen kunnen bewandelen, is het teken dat we het gebed waarheidsgetrouw 
naleven, en dit leidt ons naar een volledige relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. 

Uit een brief van Pater Pio aan Antonietta Vona, Pietrelcina 16 januari 1918  
Je moet eerst en vooral van de Heer houden, en daarna raad ik je aan de Kerk innig lief 
te hebben, die zowel Zijn Bruid als onze tedere Moeder is. Het is als een lieve duif, die 
alleen haar eieren kan leggen en kleine duifjes geboren kan laten worden voor de 
Bruidegom. Je moet proberen om God elke dag honderd keer te danken dat je een 
dochter van de Kerk bent. Laat je blik rusten op de Bruidegom en Bruid, en zeg tot de 
Bruidegom: ‘Ja, U bent de Bruidegom van een prachtige Bruid’  En zeg tegen de Bruid: 
‘U bent de Bruid van een Bruidegom, die volkomen goddelijk is!’ Heb een groot 
medelijden met de herders en predikers van de Kerk en met allen die zorg dragen voor 
de zielen. Zie, mijn dochter, hoe ze over de wereld verspreid zijn, terwijl er geen plaats 



op wereld is waar ze niet in overvloed zijn. Bid tot God voor hen, dat zij door voor hun 
eigen redding te werken, vruchtbaar de redding van vele andere zielen mogen 
verkrijgen. In dit verband smeek ik u om mij nooit te vergeten wanneer u voor Jezus 
staat, omdat Hij mij een groot verlangen geeft jouw ziel nooit te vergeten.  
Fr Pio 

Liefde voor de Kerk en verering van de Paus zijn twee coördinaten waarbinnen Pater Pio 
zijn spiritualiteit leeft en hij zou willen dat zijn spirituele zonen en dochters de hunne 
op precies dezelfde manier zouden leven. Tegen de leer van de Kerk ingaan of de paus of 
de eigen bisschop minachten betekende voor Pater Pio dat hij zich van Hem losmaakt. 
Sinds de oprichting werden de Gebedsgroepen geleid door een priester, dat was de 
noodzakelijke voorwaarde die Pater Pio wilde om erkend te worden. De aanwezigheid 
van de geestelijk leidsman garandeert dat samenlevend gebed een geschenk en een 
dienst is voor de plaatselijke Kerk. Het is niet altijd mogelijk om een geestelijk leidsman 
te hebben, die exclusief voor de Gebedsgroep zorgt of die de liturgie exclusief voor de 
Gebedsgroep viert, maar het belangrijkste is dat de leden van de Gebedsgroep zich 
herkennen in een specifieke priester, aangesteld door de bisschop, om hen te helpen hun 
eigen charisma te leven in dienst van de Kerk. 

Pater Pio leren kennen 
* Op 24 september 1975 waren de Gebedsgroepen in Rome voor hun derde 

Internationale Conventie. Aan het einde woonden ze de algemene audiëntie bij die 
werd gehouden door Paus Paulus VI, die zei: ‘Pater Pio heeft, onder de vele goede en 
grote dingen die hij deed, deze menigte voortgebracht, deze overvloedige stroom van 
personen gewijd aan het gebed; zijn voorbeeld volgend en in de hoop op zijn 
geestelijke hulp, leven ze hun christelijke leven delend in gebeden, naastenliefde, 
armoede van geest en in de geest van de christelijke geloofsbelijdenis’. 

* Op 25 juni 1978, kort voor zijn dood, verklaarde Paus Paulus VI, tijdens een audiëntie 
in het heilige College van Kardinalen, dat ‘vurige gebedscentra en groepen tot bloei 
zijn gekomen. Het zijn cellen van kerkelijk leven, vaak discreet of zelfs genegeerd, die 
vitaliserende zuurstof van spirituele hoogten verspreiden in onze wereld’. 

* Op 1 oktober 1983 ontmoette Paus Johannes Paulus II de Gebedsgroepen in Rome, in 
de Nervizaal: ‘Jullie die lid worden van de Gebedsgroepen hebben de intentie om 
samen te werken bij het bereiken van het Koninkrijk van God volgens de leer van Jezus 
zoals gesynthetiseerd in het ‘Pater Noster’: Adveniat regnum tuum! Wat uw 
samenwerking kenmerkt, is het besef dat het eerste onmisbare instrument voor de 
uitbreiding van het koninkrijk van God in de zielen voortdurend, nederig en toegewijd 
gebed is’. 

* 23 mei 1987 Paus Johannes Paulus II was op pastoraal bezoek aan Puglia. In San 
Giovanni Rotondo ontmoette hij de zieken, de doktoren van het Casa Sollievo della 
Sofferenza en de Gebedsgroepen. 

* Op 29 september 1990 ontmoette Paus Johannes Paulus II opnieuw de Gebedsgroepen: 
‘Volg het voorbeeld van Pater Pio; volg zijn constante zoektocht naar intimiteit met de 
Heer na, want dit is het enige geheim van het spirituele leven. Volg net als hij het pad 
van authentieke bekering, vrijwillige boetedoening en betrouwbare overgave in de 
Voorzienigheid’. 

* Op 2 mei 1999, de dag van de zaligverklaring van Pater Pio, zegt Paus Johannes Paulus 
II in zijn homilie: ‘Door Pater Pio direct of indirect te ontmoeten, hebben veel mensen 
hun geloof herontdekt; volgens zijn leer zijn er in alle uithoeken van de wereld 
Gebedsgroepen’. 

* Op 16 juni 2002, de dag van Pater Pio's heiligverklaring op het Sint-Pietersplein, 
verklaarde Paus Johannes Paulus II opnieuw: ‘De ultieme reden voor de apostolische 



werkzaamheid van Pater Pio, de diepe wortel van zoveel geestelijke vruchtbaarheid 
wordt gevonden in de intieme en constante vereniging met God, waarvan de lange 
gebedsuren een welsprekend getuigenis waren. Dit fundamentele kenmerk van zijn 
spiritualiteit zet zich voort in de Gebedsgroepen die hij oprichtte, die zowel de Kerk 
als de samenleving de formidabele bijdrage bieden van onophoudelijk en vertrouwend 
gebed. Pater Pio verenigt gebed met een intense liefdadigheidsactiviteit, waarvan de 
'Casa Sollievo della Sofferenza’ een buitengewone uitdrukking is. Gebed en 
naastenliefde: dit is de zeer concrete synthese van Pater Pio's leringen, die 
tegenwoordig iedereen wordt aanbevolen te volgen’. 

* Op 21 juni 2009 arriveerde Paus Benedictus XVI voor een pastoraal bezoek aan San 
Giovanni Rotondo. Bij deze gelegenheid zei hij: ‘Beste vrienden, Kapucijnen, leden 
van de Gebedsgroepen en alle gelovigen, u bent de erfgenamen van Pater Pio en de 
geestelijke erfenis die hij u heeft nagelaten is heiligheid’. 

* Op 6 februari 2016 zei Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein ter gelegenheid van het 
buitengewone Jubeljaar van Barmhartigheid, het jubileum van Pater Pio's 
Gebedsgroepen: Ik dank u voor uw inzet, ik moedig u aan, zodat de Gebedsgroepen 
‘centra van barmhartigheid’ zijn: centra die altijd open en actief zijn, die met de 
nederige kracht van gebed het licht van God aan de wereld en de liefde voor de Kerk 
geven’. 

* Op 17 maart 2018 zei Paus Franciscus tijdens een pastoraal bezoek aan Pietrelcina en 
San Giovanni Rotondo: ‘Gebed is een gebaar van liefde, het is bij God zijn en Hem het 
leven van de wereld brengen; het is een onmisbaar werk van geestelijke 
barmhartigheid. Als we onze broeders en onze situaties niet aan de Heer 
toevertrouwen, wie zal het dan doen? Wie zal bemiddelen, wie zal op Gods hart 
kloppen en Hem vragen de deur van barmhartigheid te openen voor de hele mensheid 
in nood? Dit is de reden waarom Pater Pio de Gebedsgroepen aan ons heeft nagelaten’ 

Pater Pio’s wereld: Bid in gemeenschap met de Heilige Vader 
Een van de eerste duidelijke data met betrekking tot alle Pater Pio-Gebedsgroepen gaat 
terug tot 1948. Het volgende jaar kwamen groepen broeders een of twee keer per 
maand samen om de Heilige Rozenkrans te bidden. Toen Pater Pio besloot de 
aanbevelingen van Paus Pius XII om als gemeenschap te bidden op te volgen, was 'groep' 
het enige woord dat de overhand had op vele andere, zoals 'leger van gebeden en 
boetelingen', 'religieuze reeks', 'Broederlijke gemeenschap'. Pater Pio reageerde snel op 
de oprechte oproep van de paus en zag Gebedsgroepen als een soort 'steiger' die de hele 
structuur omhoog houdt, een constante en voortdurende steun, door gebed, voor Casa 
Sollievo della Sofferenza. In augustus 1950 begonnen ze te werken aan de officiële 
oprichting van dergelijke groepen; door collectief gebed en onder leiding van een 
priester, met de goedkeuring van de bisschop, dienden de Gebedsgroepen als een model, 
waarvan het doel was om te zorgen voor de spirituele vorming en groei van alle leden 
van de Gebedsgroep, zodat ze een rolmodel zouden worden in het christelijk leven. 

Close-up van Pater Pio’s Gebedsgroepen: 
De goedkeuring van een nieuwe Gebedsgroep berust bij de directeur-generaal van de 
Gebedsgroepen, die een certificaat afgeeft via het International Centre of Prayer Groups 
in San Giovanni Rotondo. 
De voorwaarden voor de oprichting van een nieuwe groep zijn als volgt: 
- de aanwezigheid van een priester als geestelijk assistent van de Gebedsgroep; 
- een specifieke Kerk waar de Gebedsgroep samenkomt (bij voorkeur de parochiekerk); 
- een adequate voorbereidingstijd overeengekomen met de geestelijk leidsman en met 

de regionale of bisdomcoördinator  
- de goedkeuring van de bisschop van hetzelfde bisdom.


