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Dzień Wierności 
22 stycznia 2022 

Rocznica Obłóczyn Zakonnych Świętego Ojca Pio z Pietrelciny 
 

Każdego roku Grupy Modlitwy są wzywane do potwierdzenia swojego zaangażowania wierności Ewangelii, 
zgodnie z duchowością Ojca Pio z Pietrelciny 
 

OBRZĘD ZŁOŻENIA OBIETNICY WIERNOŚCI 
Obrzęd tego zobowiązania do wierności obchodzony jest w dniu 22 stycznia, w którym wspomina się obłóczyny Ojca Pio z 
Pietrelciny, (lub w innym dniu uzgodnionym z asystentem duchowym). Jeśli odprawiana jest Msza Święta, obrzęd ten może 
mieć miejsce po homilii lub przed końcowym błogosławieństwem. 
 
Pieśń na wejście 
 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen 
 

Pan z wami.  
I z duchem twoim 
 

Otwórzmy nasze serce na Jego głos, a na pamiątkę naszego chrztu w modlitwie wyrażajmy naszą 
wdzięczność Panu za dar wiary. 

Dzięki składajmy Panu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen 
 

Jezus mówi: “Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby ten, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w 
ciemności” (J 12, 46). 

Panie Jezu, nasza światłości, spraw byśmy mogli chodzić w świetle Twojego Słowa i żyć 
w świetle Twojej przyjaźni. 
 
Psalm 91  

Kto przebywa w pieczy Najwyższego 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, 
mój Boże, któremu ufam». 
Bo On sam cię wyzwoli 
z sideł myśliwego 
i od zgubnego słowa. 
Okryje cię swymi piórami 
i schronisz się pod Jego skrzydła: 
Jego wierność to puklerz i tarcza. 
W nocy nie ulękniesz się strachu 
ani za dnia - lecącej strzały, 
ani zarazy, co idzie w mroku, 
ni moru, co niszczy w południe. 
Choć tysiąc padnie u twego boku, 
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: 
ciebie to nie spotka. 
Ty ujrzysz na własne oczy: 
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. 
Albowiem Pan jest twoją ucieczką, 
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. 
Niedola nie przystąpi do ciebie, 
a cios nie spotka twojego namiotu, 
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bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
Na rękach będą cię nosili, 
abyś nie uraził swej stopy o kamień. 
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. 
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; 
osłonię go, bo uznał moje imię. 
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham 
i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę. 
Nasycę go długim życiem 
i ukażę mu moje zbawienie.  

 
O Boże, dobry i wierny, który tworzysz i odnawiasz istnienie człowieka, spójrz z miłością na lud, który 
wybrałeś i wzywaj nieustannie w Twojej przyjaźni nowe pokolenia, by zgodnie z Twoją obietnicą mogły 
radośnie przyjąć godność dzieci Bożych. Przez Chrystusa Pana naszego 

Amen 
 

Z Listów św. Ojca Pio z Pietrelciny [Ep III, s. 1005-1008] 
 

Módl się za mnie do tego Boskiego Kochanka, umiłowanego Oblubieńca naszych dusz, aby 
dokonał dzieła łaski, które rozpoczął we mnie, biednym człowieku. 
 [...] Pokazał mi, że nie tylko będzie moim zbawcą, moim największym dobroczyńcą, ale 
oddanym, szczerym i wiernym przyjacielem, przyjacielem od serca, wieczną i nieskończoną 
miłością, pociechą, radością, otuchą, całym moim skarbem. 
 [...] Smutny, ale bardzo słodki głos rozbrzmiewał w moim biednym sercu, była to zapowiedź 
kochającego ojca, który nakreślił swojemu synowi niebezpieczeństwa, jakie napotka w życiowej 
walce. 
Był to głos łagodnego ojca, który chciał, aby serce syna było wolne od niedojrzałej, naiwnej 
miłości; był to głos kochającego ojca szepczący do uszu i serca syna, aby oczyścił się całkowicie z 
gliny, z błota, i z wielką troską poświęcił się całkowicie jemu. 
Żarliwie, z miłosnymi westchnieniami, z niewypowiedzianym łkaniem, słodkimi i łagodnymi 
słowami wzywał go do siebie, chciał go uczynić swoim. 
 [...] Gdzież lepiej służyć Ci, Panie, jak nie w klasztorze i pod chorągwią św. Franciszka z Asyżu? 
A On, widząc moje zakłopotanie, uśmiechnął się, uśmiechał się długo; i ten uśmiech zostawiał 
niewysłowioną słodycz w moim sercu, czasem czułem go tak blisko siebie, wydawało mi się, iż 
widzę jego cień; a moje ciało, cała moja istota radowała się w swoim Zbawicielu, w swoim Bogu. 
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ODNOWIENIE OBIETNIC CHRZCIELNYCH 
Tam, gdzie to możliwe, ci, którzy zdecydowali się należeć do Grupy Modlitwy zgromadzą się wokół ołtarza. 
 

Bracia i siostry, przez chrzest, podczas Zmartwychwstania Jezusa zostaliśmy z Nim pogrzebani w 
śmierci, aby odrodzić się do nowego życia. W różny sposób Pan doprowadził nas do poznania 
duchowości Ojca Pio i dostrzeżenia w nim wzoru do naśladowaniu Chrystusa ubogiego i posłusznego 
Ojcu. Idąc za Jego przykładem, odnawiamy obietnice naszego chrztu, zobowiązując się do rozpoznania 
głosu Jezusa, który wzywa nas po imieniu i zaprasza do naśladowania Go. 
 
 
Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Wierzę 
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, 
umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Wierzę 
Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie 
grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Wierzę 
Niech Bóg, Ojciec Jezusa, który uwolnił nas od grzechu i sprawił, że odrodziliśmy się z wody i Ducha 
Świętego, za wstawiennictwem św. Pio z Pietrelciny, strzeże nas swoją łaską, w Chrystusie Jezusie, na 
życie wieczne.   

Amen 
 
Razem wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, św. Ojca Pio z Pietrelciny i wszystkich 
świętych, abyśmy z ich pomocą wytrwali w naszych postanowieniach: 

 

Święta Maryjo, Matko Boża  módl się za nami 
Święci Michale, Gabrielu i Rafale módlcie się za nami 
Święty Janie Chrzcicielu   módl się za nami 
Święty Józefie    módl się za nami 
Święci apostołowie i ewangeliści  módlcie się za nami 
Święty Benedykcie   módl się za nami 
Święty Dominiku    módl się za nami 
Święty Franciszku z Asyżu  módl się za nami 
Święta Klaro z Asyżu   módl się za nami 
Święta Katarzyno ze Sieny  módl się za nami 
Święty Pio z Pietrelciny    módl się za nami 
Święty Hieronimie Emiliani  módl się za nami 
Święty Janie Pawle II   módl się za nami 
Święta Tereso z Kalkuty  módl się za nami 
Święty Józefie Moscati   módl się za nami 
Święta Joanno Beretto Molla  módl się za nami 
Błogosławiona Klaro Luce Badano módl się za nami 
Błogosławiona Mario Gargani  módl się za nami 
Błogosławiony Carlo Acutisie  módl się za nami 
Wszyscy Święci i Święte Boże   módlcie się za nami 
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ZOBOWIĄZANIE WIERNOŚCI 

Bracia i siostry, Kościół zaprasza nas do życia w duchu świętego Pio z Pietrelciny, charyzmatem 
modlitwy i pomocy cierpiącym, żyjąc naszą wiernością Ewangelii, aby być solą ziemi i światłem świata. 
Teraz publicznie odnawiamy to zobowiązanie wierności, które tak wiele razy, na płaszczyźnie osobistej, 
przedstawiliśmy Ojcu Pio, przyzywając jego opieki. 
 
 

Ojcze, 
który wybrałeś i powołałeś nas do bycia ludem Bożym, 

"szkołami wiary i ogniskami miłości". 
 zobowiązujemy się tutaj, przed naszą wspólnotą, 

by być sługami modlitwy i służby cierpiącym;  
aby wyrzec się grzechu z prawdziwym zaangażowaniem; aby wzrastać w cnotach, 

szczególnie w naszych rodzinach; 
by dzielić naszą wspólną drogę w tej Grupie Modlitwy, 

podążając za duchowością św. Pio z Pietrelciny i nauką Kościoła.  
Obiecujemy wierność papieżowi, naszym duszpasterzom i zobowiązaniom, które 

podejmujemy w naszej wspólnej drodze z braćmi i siostrami z naszej Grupy. Podążając 
śladami św. Franciszka z Asyżu, decydujemy się, by żyć otwartością na potrzebujących, 

solidarnością z ubogimi i miłością do stworzenia. 
Dziewico Maryjo, Ty, która prowadziłaś drogę św. Ojca Pio z Pietrelciny, przyjmij nasze 

święte pragnienia, aby towarzyszyć nam w naszej drodze ku świętości. 
Amen 

 
Ojcze Nasz 
Pan z wami 

I z duchem twoim 
 

Bóg wszechmogący, który sprawił, że odrodziliśmy się do nowego życia przez wodę i Ducha Świętego, 
niech wam wszystkim błogosławi, abyście zawsze i wszędzie byli żywymi członkami Jego ludu: w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Amen 
  

I niech swojego pokoju udzieli wam Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty. 
Amen 


