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

Voorwoord 
Beste Pater Pio gebedsgroepen, bijgevoegd de catechese voor de maand april ‘Casa 
Sollievo en het charisma van liefdadigheid’. 
Vanaf deze maand beginnen we ons voor te bereiden op het Feest van Liefde dat we op 
5 mei zullen vieren: op deze dag, 66 jaar geleden, opende Pater Pio het Casa Sollievo 
della Sofferenza en vertrouwde het toe aan de gebedsgroepen en zijn spirituele 
kinderen. 
Om de verbintenis met de Casa Sollievo te gedenken, zou het leuk zijn als alle 
gebedsgroepen een inzamelingsactie voor de Padre Pio's Foundation promoten. 
Dit jaar zal de liefdadigheidshulp van alle groepen worden overgedragen aan Casa Zeni, 
een huis om de families van kinderen te verwelkomen die zijn opgenomen op de afdeling 
Pediatrische Oncologie van het Saint Pio's Hospital. 

Zevende stap: Casa Sollievo en het charisma van liefdadigheid. 

Bijbels commentaar 
‘Waar Hij ook heen ging - in dorpen, steden of op het platteland - men plaatsten de 
zieken op de marktplaatsen. Ze smeekten Hem om zelfs de rand van zijn mantel aan te 
raken, en iedereen die Hem aanraakte, werd genezen’ (Mc 6, 56) 

De evangelist Johannes herinnert ons er in zijn brief aan dat ‘God liefde is’ (1 Joh. 4). 
Als de Kerk over naastenliefde spreekt, verwijst ze in de eerste plaats naar God; in feite 
zelfs voordat er iets moet worden gedaan is liefdadigheid iets om te zijn.  
God is naastenliefde, daarom is Hij liefde voor iedereen, vooral voor de meest 
behoeftigen, de zieken, de armen, alle zondaars. Jezus was de openbaring van Gods 
naastenliefde en daarom toonde Hij, vervuld van de Heilige Geest, geduld, vooral in de 
lange uren van zijn lijden tot in de dood aan het kruis. 
Door Zijn reddende liefde worden we vervuld met de liefde van God. Zo willen we 
ervoor zorgen dat iedereen die ons ontmoet, die ons aanraakt, onze blik kruist, zich kan 
verblijden in de Heer. Moge niemand ons vinden los van hun gewonde geschiedenis. 
Liefdadigheid is God. Onze werken zijn onze manier om Gods aanwezigheid dichtbij 
iedereen in nood te tonen. 

Spiritualiteit 
Gebed en naastenliefde zijn een dubbel wezen van éénzelfde wezen, de persoon van 
Christus die nauw verbonden is met de Vader. Jezus drukt deze band uit in gebed en in 
het altijd gehoorzamen aan Zijn wil. Tegelijkertijd ontvangt Jezus de Heilige Geest en 
kiest Hij ervoor om Zijn missie te beleven als een volmaakt geschenk van naastenliefde 
jegens zijn broeders en zusters. Jezus volgen betekent samen bidden en naastenliefde 
beleven, zonder onderscheid of organisatorische middelen, maar in het Licht van de 
Geest die ons hart opent voor heiligheid en ons leidt op de weg van Liefde voor God en 
voor onze broeders en zusters. 



Uit een brief van Pater Pio aan pater Benedetto, Pietrelcina, 26 maart 1914 
Mijn zeer dierbare vader, 
Moge onze Heer altijd in uw hart zijn om u te heiligen. 
... 
Ik begin amper te bidden of mijn hart wordt gevuld met een vuur van liefde. Dit vuur 
lijkt op geen enkel vuur op deze aarde. Het is een delicate en zeer zachte vlam die 
verteert zonder pijn te veroorzaken. Het is zo zoet en verrukkelijk dat het mijn geest 
bevredigt tot het punt van onverzadigbaarheid. Lieve God! Dit is iets geweldigs voor mij, 
iets wat ik misschien nooit zal begrijpen totdat ik in de hemel kom. 
... 
Diep in mijn ziel lijkt het mij dat God vele genaden van mededogen heeft uitgestort 
voor het lijden van anderen, vooral met betrekking tot de armen en behoeftigen. Het 
immense medelijden dat ik ervaar bij het zien van een arme man, wekt diep in mijn ziel 
een hevig verlangen op om hem te helpen, en als ik de voorschriften van mijn wil zou 
volgen, zou ik ertoe worden gedreven mezelf zelfs van mijn kleding te ontdoen om hem 
te kleden. 
Als ik weet dat iemand naar ziel of lichaam gekweld is, wat zou ik dan niet doen als de 
Heer hem van zijn lijden zou verlossen. Gewillig zou ik al zijn beproevingen op mij 
nemen om hem gered te zien worden, en ik zou hem zelfs de voordelen van dergelijk 
lijden overdragen als de Heer het zou toestaan. 
Ik zie heel duidelijk dat dit een zeer bijzondere gunst van God is, omdat ik in het 
verleden, hoewel ik door goddelijke barmhartigheid nooit verwaarloosde mensen in nood 
te helpen, op natuurlijke wijze weinig of geen medelijden had met hun lijden. 
... 
Bid alstublieft voor degene die namens u voorspreekt bij de Heer, altijd en 
onophoudelijk, hoewel door zwakke gebeden. 
Jouw zoon 
Fr Pio 

Casa Sollievo was Pater Pio's antwoord op een concrete behoefte, namelijk herstel van 
goede normen in de gezondheidszorg. In die tijd waren ze inderdaad dramatisch arm. 
Twee dingen moeten worden opgemerkt: de eerste is dat Pater Pio's liefdadigheidsactie 
zijn oorsprong vond in zijn liefdesband met God. Na een extase voelde hij zich 
aangetrokken om zich helemaal te geven aan de behoeftigen, zelfs zijn kleding te geven 
voor hun welzijn. Maar er is een tweede zeer belangrijk aspect: ‘Dit is het werk van de 
Voorzienigheid’, zegt Pater Pio op de dag van de inauguratie. Casa Sollievo moet dus 
gezien worden als een teken van Gods zorg voor de mensen. 
De toewijding die Pater Pio aan de gebedsgroepen toevertrouwt om dit ziekenhuis te 
ondersteunen met gebed en naastenliefde, komt precies voort uit de wens om te allen 
tijde, ondanks de veranderde gezondheids- en sociale situaties, een zichtbaar en 
constant teken van Goddelijke Voorzienigheid te geven. 

Pater Pio leren kennen 
* Al in het begin van de jaren twintig richtte Pater Pio zijn aandacht op de zwakken en 

de zieken en door zijn tussenkomst in 1925 werd een eerste klein ziekenhuis, het San 
Francesco-ziekenhuis, ingehuldigd in het centrum van San Giovanni Rotondo - maar dat 
werd een aantal jaar later gesloten. 

* Op 9 januari 1940 om 16.30 uur werd in het Sanvico-Sanguinetti-huis de eerste 
commissie voor de bouw, van de door Pater Pio gezochte kliniek, opgericht: Casa 
Sollievo della Sofferenza wordt een concrete droom, gebouwd met de hulp van de 
Goddelijke Voorzienigheid en door het werk van de vele toegewijden en weldoeners 
die er al mee verbonden zijn. 



* Op 19 mei 1947 markeerde de eerste klap met een houweel het begin van de werken. 
300 arbeiders waren betrokken bij de bouw van het Casa Sollievo della Sofferenza, dat 
langzaam wit en majestueus oprees op de berg naast het kleine klooster van Santa 
Maria delle Grazie. Veel mannen en vrouwen, die van ver waren gekomen, steunden 
Pater Pio bij de realisatie van dit project. 

* In 1954 werd de polikliniek geopend, met onder meer de Spoedeisende Hulp, het 
Laboratorium voor Klinische Analyse, Algemene Geneeskunde, Tandheelkunde en 
Kindergeneeskunde. 

* Casa Sollievo della Sofferenza werd ingehuldigd op 5 mei 1956, gezegend door 
kardinaal Lercaro. Pater Pio definieerde het als ‘het schepsel dat de Goddelijke 
Voorzienigheid met uw hulp heeft geschapen’. De aanwezigheid van de gebedsgroepen 
wordt sterk gevoeld, ze worden ‘de pilaren van het gebouw’ genoemd, waaraan de 
Vader zijn werk toevertrouwt. 

* In 1971 is Casa Sollievo geclassificeerd als Provinciaal Ziekenhuis en in 1980 als 
Regionaal Ziekenhuis en wordt daarmee onderdeel van het National Health System. 

* In 1991 kende het Ministerie van Volksgezondheid het ziekenhuis van Pater Pio de titel 
I.R.C.C.S. (Instituut voor Ziekenhuisopname en Wetenschappelijke Zorg) Op het gebied 
van ‘genetische en erfelijke ziekten’, werd deze erkenning in 2012 uitgebreid tot 
‘innovatieve therapieën en regeneratieve geneeskunde’. 

* In 2001 werd in Rome het Mendel-House Relief Institute, opgericht door Luigi Gedda, 
ingehuldigd. Het is een multifunctionele eenheid met als missie ‘zeldzame ziekten te 
bestuderen, te diagnosticeren en te voorkomen’. 

* In 2002, op een paar honderd meter van het ziekenhuis, werd de polikliniek ‘Johannes 
Paulus II’ ingehuldigd. 

* Het ISBReMIT-onderzoekscentrum werd in 2015 geopend, een instituut voor 
stamcelbiologie, regeneratieve geneeskunde en innovatieve therapieën, dat het idee 
van verlichting van lijden voltooide volgens de gedachten van de  Heilige Pater Pio 
toen hij op 5 mei 1957 hoopte op de geboorte van ‘een intercontinentaal 
studiecentrum’. 

Pater Pio’s wereld: Casa Sollievo en het charisma van liefdadigheid 
Na de ervaring van het kleine burgerziekenhuis 'San Francesco' dat in 1925 werd 
ingehuldigd en later werd gesloten vanwege de aardbevingen van 1937 en de zware 
regenval van 1940 die het gebouw verder beschadigde, kwam Pater Pio op het idee om 
een nieuw en groter ziekenhuis te bouwen. In juli 1946 kwam de eerste commissie van 
technici en vrienden van Pater Pio bijeen in het klooster om het project te bespreken. 
Op 5 oktober van datzelfde jaar werd de naamloze vennootschap opgericht onder de 
naam Casa Sollievo della Sofferenza. 
Op 16 mei 1947 werd de eerste steen gelegd en twee dagen later werd begonnen met 
het uitgraven van de berg waar de fundering van de kliniek zou komen. Het werd 
ingehuldigd op 5 mei 1956, na negen jaar bouwarbeid, met 300 bedden. 

Close up van Pater Pio’s gebedsgroepen: Casa Sollievo, ons gemeenschappelijk huis 
De gebedsgroepen zijn gevoelig voor de behoeften van de plaatselijke kerk en 
ondersteunen - voor zover mogelijk - ook liefdadigheidsinitiatieven van economische 
aard. De band met Casa Sollievo della Sofferenza, die Pater Pio uitdrukkelijk wenst, zal 
tot uiting komen in concrete hulp van liefdadigheid, in het bijzonder ter gelegenheid 
van de oprichtingsdag 5 mei, die in elke groep met gepaste plechtigheid zal worden 
beleefd. Daarom is het de maand april noodzakelijk om samen met de verschillende 
parochiegemeenschappen te organiseren hoe die op de beste manier te leven. 


