
 

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

Achtste stap: De tussenkomst van onze Dame 

Bijbels commentaar 
‘Toen zei Hij tegen de leerling: ‘Zie, je moeder!’ En vanaf dat uur nam de leerling haar 
mee naar zijn eigen huis’ (Joh 19, 27) 

Maria van Nazareth is een Joods meisje dat vanaf dag één deel uitmaakt van het verhaal 
van Jezus. Het is dankzij haar ‘Ja’ dat het Woord van God vlees kan worden in haar 
schoot; het is dankzij haar mens-zijn, stevig en teder tegelijk, dat het kindje Jezus kan 
opgroeien; het is dankzij haar geloof in God dat de jonge Jezus kan besluiten alles 
achter zich te laten en het plan van de Vader te volgen; het is dankzij haar geduld en 
haar wijsheid dat ze Jezus kan aanmoedigen om zijn lijden en dood aan het kruis te 
beleven, met totale en extreme toewijding. 
Maria van Nazareth zal de Moeder van de Kerk worden door de wil van haar Zoon zelf, 
aan het kruis. Hij geeft haar aan ieder van ons. De Moeder van God was een 
onovertroffen Moeder met Jezus, en ze is ‘gepromoveerd’ om haar werk als Moeder voor 
ieder van ons, evenals voor de hele Kerk, voort te zetten. Haar vermogen om te 
bemiddelen moet niet worden verbannen naar de eenvoudige ‘postbode’ van 
gebedsintenties, maar naar haar vermogen ons te helpen aangenaam te worden voor de 
Vader, terwijl we Zijn heilsplan uitvoeren. 

Spiritualiteit 
Zoals u waarschijnlijk weet, is Maria, Moeder van de Kerk, een titel die door Paus Paulus 
VI in een plechtige vorm aan Maria wordt toegeschreven. Pater Pio ervaart dit 
Moederschap, het is geen eenvoudige devotie, hij beseft dat de Maagd hem echt helpt 
om Christus te leren kennen en te begrijpen, vooral in de liturgie. Zijn liefdevolle 
uitingen naar Onze-Lieve-Vrouw zijn een duidelijk voorbeeld van een relatie die 
helemaal niet abstract is, maar die een heel concrete rol speelt in zijn bestaan. 

Uit een brief van Pater Pio aan pater Agostino, Pietrelcina, 1 mei 1912 
Mijn zeer dierbare vader, 
Oh, de heerlijke maand mei! Het is de mooiste maand van het jaar. Ja, mijn vader, hoe 
goed verkondigt deze maand de tederheid en schoonheid van Maria! Als ik denk aan de 
ontelbare weldaden, die deze lieve Moeder mij bewezen heeft, schaam ik me over 
mijzelf, want ik heb haar hart en haar hand nooit voldoende gewaardeerd, die mij 
eindeloze weldaden met zoveel liefde hebben geschonken. Wat me het meest 
verontrust, is dat ik in ruil voor de liefdevolle zorg van onze moeder haar ben blijven 
beledigen. 
Hoe vaak heb ik deze Moeder de pijnlijke zorgen toevertrouwd die mijn hart 
verontrustten! En hoe vaak heeft zij mij getroost! Maar waar bestond mijn dankbaarheid 
uit? .. In mijn grootste lijden lijkt het mij dat ik niet langer een Moeder op deze aarde 



heb, maar een zeer medelevende in de hemel. Maar vaak, toen mijn hart weer vrede 
voelde, vergat ik dit bijna helemaal. Ik ben zelfs mijn dankplicht jegens deze gezegende 
hemelse Moeder vergeten! 
Voor mij is de maand mei een maand van genaden en dit jaar bid ik dat ik er twee mag 
krijgen. De eerste is dat ze mij tot zichzelf wil nemen, of anders als ik blijf leven, dat 
alle vertroostingen van deze wereld voor mij worden veranderd in lijden, als ze mij 
maar belet de slechte gezichten te tonen van die mensen die... De andere genade die ik 
verlang is dat ze voor mij verkrijgt... je weet wat ik bedoel mijn vader. 
Ik durf Haar niet om deze laatste genade te vragen, want als dit haar zou mishagen, zou 
ze haar lieftallige gezicht weer voor mij verbergen, zoals ze bij andere gelegenheden in 
het verleden heeft gedaan. 
Arme lieve Moeder, je houdt zoveel van me! Ik nam het nog eens waar bij het aanbreken 
van deze mooie maand. Wat een grote zorg besteedde ze eraan om mij vanmorgen naar 
het altaar te begeleiden. Het leek me toe dat ze aan niets anders kon denken dan aan 
mij, terwijl ze mijn hele hart vulde met gevoelens van heilige liefde. 
Ik had het gevoel alsof er een mysterieus vuur in mijn hart brandde, dat ik niet kon 
bevatten. Ik voelde de behoefte om er ijs op te leggen en dit vuur dat me verteerde te 
blussen. 
Ik wilde dat ik een stem had die sterk genoeg was om alle zondaars in de wereld uit te 
nodigen om Onze Lieve Vrouw lief te hebben. Aangezien dit niet in mijn macht ligt, heb 
ik gebeden en zal mijn lieve engel bidden om deze taak voor mij uit te voeren. 
Bid voor mij en geef uw zegeningen vaak aan uw arme leerling, 
Pater Pio 

Maria was Pater Pio's levensleraar. Hij kende Haar de genaden toe als iemand hem ging 
bedanken voor een plotseling herstel of voor een buitengewone hulp uit de hemel.  
Onze Lieve Vrouw troostte hem op de moeilijkste momenten en hielp hem om de 
Eucharistie ten volle te beleven. 
Hij had altijd zijn rozenkrans in zijn handen. Pater Pio zou het 'een wapen' noemen en 
meer dan eens herhaalde hij: alle gebeden zijn goed, maar de genaden die ik krijg met 
de heilige rozenkrans, krijg ik niet met de andere gebeden.  
Onder de deugden van Maria benadrukte Pater Pio haar vermogen om zich klein te 
maken voor Gods plan: commentaar gevend op het Magnificat, bevestigde hij dat de 
woorden ‘Hij keek naar de nederigheid van zijn dienaar’ moest worden begrepen als de 
totale vernietiging van Maria. 
‘De Heer - zo legde Pater Pio uit - keek naar Zijn dienaar en waardeerde de volledige 
ontkenning van haar eigen zelf’. 

Pater Pio leren kennen 
* Madonna della Libera. Het 'feest van de Madonnella' dat in Pietrelcina wordt gevierd, 

werd altijd met veel plezier herinnerd door Pater Pio: zijn medebroeder Modestino zei 
dat hij op een dag, toen hij in San Giovanni Rotondo was aangekomen, besloot de Mis 
van Pater Pio bij te wonen, zoals de pater hem zelf had gevraagd te doen wanneer hij 
door de Gargano ging. Maar, bij deze gelegenheid nodigde Pater Pio hem uit om 
onmiddellijk naar Pietrelcina te vertrekken, aangezien het feest van de Madonna della 
Libera de volgende dag zou worden gevierd. 

* Maagd van de Rozenkrans. Pater Pio was dol op de Madonna van Pompeï (nabij Napels), 
waar hij zich vaak toekeerde in zijn gebeden. In 1915 vroeg hij Onze Lieve Vrouw van 
alle genaden dat hij mocht sterven om dichter bij het Koninkrijk der Hemelen te 
komen. Hij wachtte vele jaren: op 19 september 1968 gaf een geestelijke zoon die San 
Giovanni Rotondo bezocht, Pater Pio een boeket rode rozen; de vader bedankte hem 
en haalde een roos uit de bos. Hij vroeg hem om deze naar de Madonna van Pompeï te 



brengen als teken van dank voor de genade die hij spoedig van haar zou ontvangen: 
een paar dagen later zou Pater Pio inderdaad terugkeren naar het Vaderhuis. 

* De Onbevlekte Maagd. Dit feest toont de grote en sterke band die Pater Pio had met 
zijn ‘Moeder’. Het is merkwaardig om te weten dat Pater Pio in de laatste jaren van 
zijn leven, omdat hij het missaal niet meer kon lezen, toestemming kreeg om altijd 
hetzelfde op te zeggen. Hij koos precies de Heilige Mis van de Onbevlekte 
Ontvangenis, zoals hij die uit zijn hoofd kende. In 1965, ter gelegenheid van de 
plechtigheid van de Onbevlekte Ontvangenis, vroeg Pater Pio één van zijn spirituele 
dochters om, in zijn naam en in naam van de patiënten van Casa Sollievo della 
Sofferenza, een bloemenhulde te brengen aan de voet van het standbeeld van de 
Onbevlekte Ontvangenis op Piazza di Spagna, in Rome. 

* Onze Lieve Vrouw van de Armen. In 1933 hoorde Pater Pio over de Mariaverschijningen 
van de Maagd der Armen in Banneux, België. Een paar dagen later zei hij: ‘Ik wil een 
Madonna van de Armen voor het Huis, aangezien de Maagd van de Armen is gekomen 
om het lijden te verlichten, ik wil een standbeeld voor ‘het Huis voor Verlichting van 
het Lijden’. Op 21 september 1968 herhaalde hij: «Vergeet het standbeeld niet» van 
de Maagd der Armen. Neem contact op met Banneux... Het is voor mijn zieke kinderen 
van het Huis. Het is zo hard nodig, Haar plaats is hier. 

* Onze Lieve Vrouw van Fatima. In 1959 was er de Peregrinatio Mariae van de Madonna 
van Fatima in Italië en op 5 augustus stopte deze in San Giovanni Rotondo. Pater Pio, 
ernstig ziek, zei: ‘Mijn lieve Moeder, je kwam naar Italië en ik werd ziek, en nu ga je 
weg, maar ik ben nog steeds ziek’  Onmiddellijk voelde hij nieuw leven ingeblazen en 
genezing. Als dankbetuiging stuurde hij via één van zijn geestelijke kinderen een 
bronzen kruisbeeld en de gouden rozenkrans die op de handen van het pelgrimsbeeld 
in Fatima is geplaatst. 

* Onze Lieve Vrouw van alle genaden is de beschermheilige van San Giovanni Rotondo. 
Sinds 1916 en voor de rest van zijn leven, bad Pater Pio aan haar voeten in het kleine 
kapucijnenklooster dat aan haar was gewijd. 

* Onze Lieve Vrouw van Loreto. Pater Pio heeft het Heilige Huis van Loreto nooit bezocht 
en toch getuigde pater Remigio da Cavedine, die er jarenlang de bewaker van was: 
‘elke avond om negen uur bad ik de rozenkrans in het Heilige Huis. Precies op het 
moment waarop ik begon te bidden, zag ik Pater Pio aankomen, en hij zou daar de 
hele tijd blijven tot het einde van het gebed’ 

* Onze Lieve Vrouw van de zeven sluiers. Van februari tot september 1916 verbleef Pater 
Pio in het klooster van Sant'Anna, in Foggia. Elke dag maakte hij korte wandelingen 
naar het oude klooster, om te bidden aan de voet van de Madonna dei Sette Veli. (Onze 
Lieve Vrouw van de Zeven Sluiers). 

Pater Pio’s wereld: De Mariaheiligdommen 
Pater Pio's toewijding aan de Madonna ontstond in zijn jeugd en was verbonden met het 
beeld van de Madonna della Libera dat wordt vereerd in Pietrelcina. In zijn leven was hij 
verbonden met vele andere Mariaheiligdommen, zoals Loreto of Montevergine. Er zijn 
veel getuigenissen van zijn toewijding aan de Maagd van Genade, vereerd in het klooster 
van San Giovanni Rotondo en aan Onze Lieve Vrouw van de Zeven Sluiers van de stad 
Foggia. In zijn Brieven beval hij vaak aan dat zijn geestelijke dochters de drie novenen 
voor Onze Lieve Vrouw van Pompeï zouden volbrengen. Naar dit heiligdom ging hij voor 
het eerst als jongen en bij andere gelegenheden als priester op bedevaart. Op 20 
september 1968 kocht een geestelijke zoon uit Napels vele rozen om het altaar te sieren 
ter gelegenheid van de verjaardag van de stigmatisering en bracht hem een boeket in 
zijn cel. Pater Pio nam een roos en vroeg hem om het de volgende dag naar Pompeï te 
brengen, naar het heiligdom van de Madonna, waar het nog steeds wordt bewaard als 
zijn laatste eerbetoon aan de Maagd voordat hij stierf. 



Close-up van Pater Pio’s gebedsgroepen: De heilige rozenkrans, ‘Pater Pio's wapen’ 
Toewijding aan de Maagd Maria werd als essentieel beschouwd in het leven van alle 
gebedsgroepen. Pater Pio verwees naar Onze Lieve Vrouw als ‘onze lieve Moeder’ en ze 
leidde hem om de Eucharistie vollediger te beleven. De heilige rozenkrans is een van de 
fundamentele gebeden van de spiritualiteit van de gebedsgroepen. Om deze reden 
maken de leden van de gebedsgroepen er in hun spirituele groei een punt van om 
‘Christus te aanschouwen met de ogen van Maria’, volgens de leer van Paus Johannes 
Paulus II. 

Onze community feesten 
5 mei, Feestdag van de stichting (jubileum van de oprichting van ‘Casa Sollievo’ en 
Gebedsgroepen) 
De datum van de oprichting van Casa Sollievo is ook gekozen als de ideale 
geboortedatum van de Gebedsgroepen. Dit komt omdat Pater Pio in de toespraak van de 
eerste verjaardag van de inhuldiging van het ziekenhuis officieel de link tussen Casa 
Sollievo en de gebedsgroepen noemde. 
Bij deze gelegenheid zou het leuk zijn om de officiële inzameling van donaties van alle 
gebedsgroepen in de wereld te promoten ten voordele van Casa Sollievo. 

Feest van naastenliefde - Dag voor Casa Sollievo della Sofferenza 5 mei 2022 
Het Feest van Liefde werd opgericht om de gebedsgroepen van Pater Pio nauwer te 
verbinden met Casa Sollievo della Sofferenza, het aardse werk dat onze stichter wenste. 
Op 5 mei (of een andere dag, die is overeengekomen met de spirituele assistent) komt 
de groep samen om samen de Heilige Mis te vieren, met gebedsintenties voor de Casa 
Sollievo en de Gebedsgroepen. De Eucharistieviering zou kunnen eindigen met het 
voorlezen van het ‘Gebed om verlichting van het lijden’ 

Voorbede 
- Voor Pater Pio's gebedsgroepen om samen de leringen van Jezus' levend gebed en 

naastenliefde te volgen, altijd verlicht door de Heilige Geest die ons hart opent voor 
heiligheid en ons leidt op het pad van liefde voor God en voor onze broeders en 
zusters. Laten we bidden 

- Voor de gebedsgroepen van Pater Pio, zodat ze voorbeelden kunnen zijn van trouw 
aan het evangelie en aan de kerk en om Casa Sollievo della Sofferenza te erkennen als 
een spirituele referentie. Laten we bidden 

- Voor Casa Sollievo della Sofferenza, werk van de Voorzienigheid, opdat het een teken 
mag zijn van Gods zorg voor de mensen. Laten we bidden 

Aan het einde van de viering 

Gebed voor Casa Sollievo della Sofferenza 
O heilige en roemrijke God, 
rijk aan liefde voor uw kinderen 
dat U Uw Zoon hebt gestuurd 
om ons leven en verlossing te geven. 
Wij danken U omdat de Heilige Geest, 
uitgestort op de Kerk, door Jezus 
broeders en zusters blijft voortbrengen 
die hun eigen bestaan in dienst stellen 
van de armen, de lijdenden en de behoeftigen, 
het voorbeeld van Christus volgend. 



Op voorspraak van Pater Pio, 
die de tekenen van Jezus' liefde op zijn lichaam droeg, 
schenk aan zijn werk, Casa Sollievo della Sofferenza, 
de genade om trouw te zijn aan het charisma van zijn stichter, 
zodat iedereen Uw liefde tot het bed van de zieken kan brengen: 
Maak van de Casa een tempel van het leven, 
harten, die leiden naar loyaliteit en transparantie in hun acties. 
Ingeboezemd gevoelens van dankbaarheid en liefde 
in de gebedsgroepen en in de toegewijden van Pater Pio, 
zodat ze zelfs vandaag het teken van die Voorzienigheid mogen zijn, 
die dit werk als een getuigenis willen ontvangen in het grenzeloze 
vertrouwen op de Liefde en Barmhartigheid van God. 

Feest van naastenliefde, de dag voor Casa Sollievo della Sofferenza 5 mei 2022 
Op 5 mei 1956 huldigde Pater Pio Casa Sollievo della Sofferenza in, het ziekenhuis dat hij 
bij die gelegenheid zelf omschreef als ‘De creatie dat de Voorzienigheid, met hulp van 
u, heeft geschapen’ 
Sterk voelend was de aanwezigheid van de Gebedsgroepen, ‘de pilaren van het gebouw’, 
waaraan de Vader zijn werk toevertrouwde en hen vroeg om ervoor te zorgen met gebed 
en liefdadigheidsacties. 
Dit is de reden waarom de openingsdatum van Casa Sollievo della Sofferenza werd 
gekozen als een symbolische datum die de geboorte van de gebedsgroepen markeert. 
Op deze dag vieren gebedsgroepen van over de hele wereld het Feest van de Liefde. Het 
zou mooi zijn als ze, ter herdenking van hun verbintenis met de Casa Sollievo della 
Sofferenza, een officiële collectie promoten ten behoeve van ‘het werk van Pater Pio’. 
Dit jaar gaat de liefdadigheidshulp van alle groepen naar Casa Zeni, een klein ‘wezenlijk 
onderdeel’ van het werk van Pater Pio van Pietrelcina, gebouwd om de families van 
kinderen te verwelkomen die zijn opgenomen in de afdeling Pediatrische Oncologie. 
De woonruimte bevindt zich tegenover de polikliniek ‘Johannes Paulus II’ en bevat 12 
kamers, een speelkamer en een gemeenschappelijke uitgaansruimte. 
De service, volledig gratis, vormt een draagvlak en een referentiepunt voor alle 
gezinnen die er verblijven om hen in een sfeer van vriendschap en solidariteit te laten 
leven. 
5 mei mag een dag zijn voor iedereen die onze fundamenten gedenkt: gebed en 
naastenliefde. Gebed voor mensen in nood, voor mensen die lijden; Liefdadigheid voor 
Casa Sollievo, een werk dat groepen van over de hele wereld verenigt en oproept om 
zieken en lijdenden onder de aandacht te brengen. 


