
PATER PIO EN GEBEDSGROEPEN 

Scholen van het geloof, bakens van liefde waarin Christus aanwezig is, telkens wanneer 
wij, onder de leiding van onze herders en spirituele leiders, samen bidden en Eucharistie 
vieren. 

Het is Gebed dat de verenigende kracht is van alle goede zielen, die de wereld beweegt, 
die het geweten vernieuwt, die het "Huis" ondersteunt, dat het lijden troost, dat de 
zieken geneest, die het werk heiligt, dat medische hulp opheft, dat morele kracht en 
christelijke berusting aan menselijk lijden geeft, dat een glimlach en de zegen van God 
over zwakte en kwetsbaarheid brengt.     (P. Pio) 

GEBEDSGROEPEN, DIENAARS VAN TROOST 

Catechese van Monseigneur Matteo Zuppi, Aartsbisschop van Bologna 

Gebedsgroepen vertegenwoordigen de ziel van het pastorale leven en zijn instrumenten 
van Evangelisatie.  

Vanaf het begin van zijn pontificaat, riep paus Franciscus ons, om het Evangelie te gaan 
verkondigen, tot onze verste omgeving. Hij vroeg ons, om uit onze kleine gemeenschappen 
te stappen, om onze naasten die in nood zijn te benaderen. Dat moeten wij doen op een 
meer intieme en persoonlijke manier. Ons gedrag, ons gebed, getuigenis van naastenliefde 
kan de anderen helpen om de “WAARHEID”- van Gods liefde- te begrijpen. Zo kunnen wij 
de harten van de anderen bereiken. 

Mensen, die tegenwoordig ver van Jezus verwijderd zijn, zien vaak hun eigen lijden op een 
tragische manier. Zij voelen zich verloren en nutteloos, niemand heeft hun nodig. Door 
zulke gevoelens krijgen ze gedachten om hun leven te beëindigen.   

Wat kunnen gebedsgroepen in deze tragische realiteit doen?  

Gebedsgroepen moeten plekken zijn, waar de lijdende mens geholpen wordt om zijn 
lijdensweg te leren accepteren. Ze moeten plekken zijn, waar de lijdende mens de ware 
troost en zorg vindt. Het is niet genoeg zeggen: ”Ik bid voor jou”. Er moet warmte, 
vriendschap, liefdevolle nabijheid getoond worden. 

Men, moet het idee van nutteloosheid en waardeloosheid bestrijden dat leeft in het hoofd 
van hen die lijden. Wij Christenen, bestrijden deze negatieve gevoelens met de kracht van 
liefde, vanuit het hart. Vriendschap, die ons verbind als wij samen bidden, moeten wij ook 
uitvoeren buiten de Kerk. Mensen herkennen ons aan ons gebed, maar vooral aan onze 
levensstijl vanuit de liefde, want BIDDEN betekent – ELKAAR BEMINNEN. Gebed is het 
belangrijkste moment in het christelijk leven. 

Er bestaat zoveel lijden in de eenzaamheid dat het ondraaglijk wordt. Ons doel is, om het 
lijden van de ander lichter te maken. Er zijn niet veel gebaren, niet veel woorden voor 
nodig … De lijdende mens heeft onze aanwezigheid nodig: “Ik ben er voor jou…, ik geef jou 
mijn hart, mijn gebed…, met Gods Woord troost ik jou …” 

U moet dienaren van troost zijn. U kunt proberen mensen die in eenzaamheid lijden, het 
gevoel “dat ze geliefd zijn” te geven. U kunt ze helpen de zin van hun leven terug te 
vinden. 

Ons gebed geeft anderen de HOOP! Ons gebed getuigt dat wij op IEMAND vertrouwen. Als 
wij bidden, laten wij zien dat wij onze beperkingen aanvaarden, dat wij accepteren dat 
wij niet alles kunnen doen en juist naar God gaan, omdat wij er zeker van zijn dat Hij zal 
helpen. 



Het Woord van God is de voeding van het gebed. Gebed is Communie. 

Gebedsgroepen moeten niet alleen bidden maar ook de anderen tot het gebed uitnodigen. 
Ze moeten, aan wie eenzaam is, troost en hoop geven. Ze moeten een stok en herdersstaf 
zijn, voor wie de vallei van de duisternis oversteken.  

Mensen die lijden, willen graag dat er iemand in de buurt is, iemand die echt om hen 
geeft, die van hen houdt. We hebben allemaal de macht om eenzaamheid te overwinnen. 

We weten allemaal dat Pater Pio een rechtlijnig, heel direct man was, die triviaal en 
oppervlakkige dingen vermeed, die niet altijd aan zijn biechtelingen de absolutie gaf. 

Wij moeten dus ook, zoals Pater Pio het deed, de ware vertroosting, een goede correctie, 
nuttige bezoeken en liefdevolle zorg overbrengen.  

Het Evangelie moet met vreugde verkondigt worden. Laten wij, in het hart van onze 
naasten, het mooiste feit schrijven: “JEZUS HOUDT VAN JE” 

Evangelie volgens Mattheus 

Mt 18, 19-20 

 “Eveneens zeg ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn 
wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de Hemel is. Want waar er 
twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben ik in hun midden.” 

Meditaties op Gebedsgroepen 

Overweging van Pater Pio 

In de Groepen, wanneer mijn kinderen samen komen om te bidden, is Jezus en zijn Moeder 
in hun midden. Ik ben ook aanwezig in de geest en verenigd in gebed. 

Vergeet niet, dat gezamenlijk gebed een krachtig wapen is in de handen van de Kerk en de 
gelovigen. Alleen, kan een zwakke man heel weinig doen, maar als hij zich met anderen 
verenigt, wordt het gebed een grote kracht. 

Een ziel die alleen bidt wanneer zij God aanroept, is zwakker dan wanner meer zielen zich 
verenigen in gebed, want ze vormen een formidabele kracht, gemachtigd door Christus. 

  

Overweging van Giovanni Gigliozzi 

Leef in jouw gebedsgroep! Wees als zuurdesem!  Leef rond je priester en jouw bisschop. 
Wees ware Apostelen in jouw parochie. De groep is geen klein leefgebied. Schenk aan de 
ander, wees vrijgevig met alles en hartelijk in jouw omgeving, in jouw families.  

De waarde, die Pater Pio aan de Gebedsgroepen wilde geven, is bij uitstek een spirituele 
waarde: om de impuls van LIEFDE uit te breiden. 

Verspreid LIEFDE in alle omgevingen waar je leeft, waar je actief bent. 



Gebed tot Heilige P. Pio van Johannes Paulus II 

Bescheiden en geliefde Padre Pio, 

leer ons, we vragen U, nederigheid van hart, 

zodat we kunnen worden gerekend tot de kleintjes van het Evangelie, 

aan wie de Vader beloofde om de mysteries van Zijn Koninkrijk te onthullen. 

Help ons, om te bidden zonder ophouden 

en te vertrouwen dat God weet wat we nodig hebben, 

zelfs voordat we het Hem vragen. 

Verkrijg voor ons de ogen van het geloof, 

zodat wij in de armen en het lijden, het ware gelaat van Jezus kunnen herkennen. 

Steun ons in het uur van moeilijkheden en beproevingen 

en als we vallen, help ons de vreugde van het Sacrament van Boete en Verzoening te 
mogen ervaren.   

Geef ons je tedere toewijding aan Maria, Moeder van Jezus en onze Moeder. 

Begeleid ons op onze aardse pelgrimstocht naar het gezegende Thuisland, 

waar ook wij hopen te arriveren, 

om voor altijd de Glorie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te overwegen. 

Amen 


