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

Vijfde stap: Het charisma van gebed  

Bijbels commentaar 
‘En in alle vroegte, het was nog nacht, stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame 
plaats en bleef daar bidden’ (Mc 1, 35) 

Een van de boodschappen van het beroemde boek ‘Verhalen van een Russische pelgrim’ 
van Alexei Pentkovscij is dat bidden niet een moment van de dag is, maar ons hele 
leven: elke ademhaling, elke hartslag is een ontmoeting met God. In feite spreekt Jezus 
tot ons over gebed als een ontmoeting met de Vader. Als de apostelen Hem vragen om 
hen te leren bidden, raadt Hij hen aan zich tot God te richten met eenvoudige woorden, 
zoals 'onze' Vader. Het leven van Jezus draait om een ontmoeting met de Vader die in de  
morgen begint binnen een intieme, geheime relatie, maar die zich uitbreidt binnen de 
ontmoeting met anderen, vooral degenen in nood. Waar liefde is, daar is God; waar een 
mens is die liefheeft, daar is een ontmoeting met God. Als discipelen van Jezus zoeken 
we het aangezicht van God en ontvangen we kracht en licht door onze ontmoeting met 
Hem in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, terwijl we nooit stoppen naar Hem te 
zoeken en mensen ertoe te brengen Hem te ontmoeten door wederzijdse liefde. 

Spiritualiteit 
Het is heel belangrijk dat elke kerkelijke groep door middel van broederlijke 
ontmoetingen, vorming, zending en het uitoefenen van naastenliefde haar eigen 
charisma leeft en verdiept. Er moet echter veel aandacht aan worden besteed dat de 
gave (het charisma) er niet toe leidt dat de groep op zichzelf gesloten is, prachtige 
dingen gaat beleven zonder ze met de Kerk te delen. 
Onze groepen hebben het charisma van gebed en liefdadigheid jegens de zieken, maar 
het is noodzakelijk dat we deze leven binnen een kerkelijke gemeenschap; soms - 
misschien - zullen onze groepen iets van hun eigen projecten moeten opgeven; zodat ze 
echt anderen kunnen bereiken, zullen ze ‘minder opzichtig’ moeten zijn, niet altijd 
zullen ze in staat zijn om ‘hun eigen vieringen' te houden. Op elk moment zullen ze 
volharden en in overeenstemming zijn met hun roeping, en zo een levende en actieve 
rol kunnen spelen als volk van God en een concreet bewijs leveren van de waarheid van 
hun keuzes. 

Uit een brief van Pater Pio aan Annita Rodote, Pietrelcina, 8 maart 1915 
Meest geliefde dochter van Jezus, 
Mogen Jezus en Maria altijd in uw hart zijn en mogen zij u steeds meer doen groeien in 
de prachtige deugd van naastenliefde, die de band is van christelijke volmaaktheid. 
Amen. 
Ik dank de hemelse Vader van harte, door onze Heer Jezus Christus, voor de steeds 
nieuwe genaden waarmee Hij uw ziel blijft verrijken. O, moge Hij altijd geprezen 



worden door al Zijn schepselen. Moge de afvalligheid van de vele zielen die tot de kudde 
van Jezus Christus behoren, voor eens en altijd eindigen. Moge Gods Rijk spoedig komen; 
moge deze allerheiligste Vader Zijn Kerk heiligen; moge Hij overvloedig Zijn 
barmhartigheid uitstorten over die zielen die Hem tot nu toe niet hebben gekend. Moge 
Hij de heerschappij van Satan vernietigen en aan de verwarring van dit helse beest al 
zijn kwade strikken openbaren; moge Hij aan alle slaven van deze vreselijke stakker 
onthullen wat een leugenaar hij is. Moge deze zeer tedere Vader de geesten verlichten 
en de harten van alle mensen raken, zodat degenen die vurig zijn niet lauwer worden of 
langzamer gaan op het pad van verlossing, dat de lauwen vuriger worden en degenen die 
ver verwijderd zijn terugkeren. Moge hij ook alle ‘wijze wereldse geesten’ verdrijven en 
in verwarring brengen, zodat ze hun tijd niet verspillen met oorlogen en de verspreiding 
van Gods Rijk belemmeren. Moge deze allerheiligste Vader tenslotte alle mogelijke 
verdeeldheid in de Kerk uitbannen en voorkomen dat er nog nieuwe ontstaan, zodat er 
slechts één kudde en slechts één Herder zal zijn. Moge Hij het aantal uitverkoren zielen 
honderdvoudig vermenigvuldigen; zend ons vele heiligen en geleerde dienaren en heilig 
degenen die we al bezitten. Moge Hij, door hen, vurigheid doen terugkeren in de zielen 
van alle christenen. 
Moge het aantal katholieke missionarissen toenemen, want we hebben weer reden om te 
klagen bij de goddelijke Meester: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig’. 
Annita, vergeet nooit te bidden voor deze behoeften die ik uiteengezet heb. Dus zonder 
dat je apostel, priester of missionaris bent, zul je die kroon verwerven die de hemelse 
Vader ‘ad aeterno’ voor hen heeft bereid. 
Mijn hart is altijd bij je in Jezus Christus. 
Pater Pio 

Door gebed leven alle christenen in hun relatie van vertrouwen, overgave en 
gehoorzaamheid aan de Heer; daarom, als we spreken over het 'charisma' van het gebed, 
waarderen we dat Pater Pio door de Heilige Geest werd aangezet om iets meer aan te 
bevelen. In zijn geschriften en in zijn spirituele leiding beval Pater Pio in het bijzonder 
een gebed gebaseerd op meditatie op de Schrift en spirituele boeken, die het hart - 
zoals hij zegt - niet alleen aanzet om met God te spreken, maar ook om naar Hem te 
luisteren. Zo wordt ons gebed een relatie. De rozenkrans, vooral wanneer ze kalm wordt 
gebeden en men oprecht over de mysteries mediteert, leidt ertoe dat we een levend 
onderdeel worden van dit gebed, waarin we leren naar God te luisteren. We gebruiken 
het woord "charisma" omdat onze gebedsgroepen zijn geroepen om te bidden door naar 
de Heer te luisteren, maar ook om onze ervaring te delen met de hele kerk, een actieve 
rol te spelen en aanwezig te zijn in de liturgie, samen met degenen die beginnen of 
opnieuw beginnen te bidden. 

Pater Pio leren kennen 
* In 1942 liet Guglielmo Sanguinetti Pater Pio weten dat paus Pius XII wilde bidden voor 

het einde van de Tweede Wereldoorlog. Pater Pio vraagt hem om zijn spirituele 
kinderen erbij te betrekken. Deze datum is gekozen als de morele basis van de 
gebedsgroepen 

* In 1949, in het eerste nummer van het tijdschrift van het Huis voor Verlichting van het 
Lijden, begonnen we te spreken over de groepen geestelijke broeders die ‘een of twee 
keer per maand bijeenkomen, de Heilige Mis bijwonen, de Heilige Sacramenten 
naderen, de Heilige Rozenkrans bidden ... We zouden heel blij zijn als deze groepen 
zich zouden vermenigvuldigen, mogelijk onder begeleiding van een priester’. 

* Op 7 juli 1950 gebruikt Guglielmo Sanguinetti in een artikel in het tijdschrift 'La Casa 
Sollievo della Sofferenza’ voor het eerst de naam ‘Gebedsgroepen’ voor de beweging 
die rond Pater Pio is ontstaan. Het is merkwaardig om te weten dat alle eerste groepen 



‘Huis voor de verlichting van het lijden’ werden genoemd, juist om de link met het 
ziekenhuis dat werd geboren te benadrukken. 

* In 1951 werd het gebedsgroepencentrum geboren en in hetzelfde jaar werd een eerste 
gecentraliseerde planning van het leven van de gebedsgroepen opgesteld 

* In de tweede helft van de jaren vijftig krijgt pater Giancarlo Setti de opdracht van 
Pater Pio om het leven van de groepen te volgen die nu in tal van Italiaanse steden 
aanwezig zijn. Don Setti vertelt dat Pater Pio tijdens zijn biecht tegen hem zei: ‘U 
zorgt voor de gebedsgroepen, ik zal voor uw ziel zorgen’. 

* In 1960 wordt de ‘Uitnodiging tot gebed’ gepubliceerd. Een leidende tekst van de 
Groepen opgesteld door Gugliemo Sanguinetti volgens de spirituele leiding van Pater 
Pio. Het is goedgekeurd door monseigneur Paolo Carta, bisschop van Foggia. 

* Op 5 mei 1966 presenteert Monseigneur Setti het organisatorische programma van de 
Groepen: ‘het is een programma van gebed, het is een programma van liefdadigheid, 
het is een programma van gehoorzaamheid aan de hiërarchie, het is een programma 
van volharding’ en, in verband met de vele obstakels die de Groepen in die jaren 
ontmoetten, concludeert hij, ‘de Heilige Kerk is onze gemeenschappelijke Moeder, aan 
wie we de meest absolute en toegewijde gehoorzaamheid verschuldigd zijn’. 

* In 1968 vertrouwt de Heilige Stoel de leiding van de gebedsgroepen toe aan pater 
Carmelo van San Giovanni in Galdo: een beslissing die werd genomen om de officiële 
erkenning van de beweging te verkrijgen 

* Op 4 mei 1986 worden Pater Pio's gebedsgroepen definitief erkend door het Vaticaanse 
staatssecretariaat en gereguleerd door een statuut dat is goedgekeurd en ondertekend 
door de staatssecretaris van Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II. 

* Tussen 1978, de tiende verjaardag van de dood van Pater Pio, en 2002, de 
heiligverklaring van Pater Pio, neemt het aantal Groepen verspreid over de hele 
wereld aanzienlijk toe: bijna duizend nieuwe Groepen worden geregistreerd in het San 
Giovanni Rotondo centrum. 

* In 2012, dankzij het geweldige werk van de secretaris-generaal pater Marciano Morra, 
keurt de staatssecretaris van Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI, kardinaal Tarcisio 
Bertone, het nieuwe reglement voor de gebedsgroepen goed. 

Pater Pio’s wereld: De aankomst in San Giovanni Rotondo 
Op 28 juli 1916 ging Pater Pio, om te ontsnappen aan de drukkende hitte die de stad 
Foggia in zijn greep hield en zijn verslechterde gezondheid, voor de eerste keer naar San 
Giovanni Rotondo, vergezeld door pater Paolino da Casacalenda. Op het moment van 
zijn aankomst was San Giovanni Rotondo nog een kleine stad in de Gargano-regio, ‘vol 
met geschiedenis’, 567 m boven de zeespiegel, aan de voet van de Monte Calvo. Pater 
Pio vestigde zich hier definitief op 4 september van dat jaar. Op 20 september 1918, 
terwijl hij in gebed was in het koor van de kloosterkerk, voor het oude houten 
kruisbeeld, ontving hij de gave van de zichtbare stigmata. Vanaf dat moment veranderde 
alles en werd San Giovanni Rotondo, een afgelegen en onbekende stad in de Gargano, 
een constante bestemming voor bedevaarten van gelovigen wereldwijd. 

Close-up van Pater Pio’s gebedsgroepen: Samen wandelen en bidden 
De gebedsgroepen beleven hun charisma, in de eerste plaats om door van hun gebed een 
persoonlijke en constante keuze te maken, te beginnen met het individuele en 
vervolgens het gemeenschappelijke te beleven. Samen met de Eucharistieviering en 
aanbidding zal het luisteren naar het Woord van God (individueel en in de gemeenschap) 
evenals een adequaat vormingspad, de leden van de gebedsgroepen helpen hun eigen 
spiritualiteit te beleven en ten dienste van de gemeenschap te stellen. Daarom komen 
de groepen minstens één keer per maand samen voor een moment van catechese onder 
leiding van hun geestelijke vader.


