Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio

Już po raz czternasty osoby odpowiedzialne za rozwój Grup Ojca Pio w Polsce
uczestniczyły w kongresie, który odbył się w dniach 26–29 września 2013r. na Jasnej Górze.
Na spotkanie z udziałem krajowego duszpasterza Grup Ojca Pio o.Tomaszem Duszycem,
asystentów diecezjalnych oraz zaproszonych gości z kraju i zza granicy przybyło ponad 70 grup.
Diecezję sandomierską wraz z diecezjalnym koordynatorem ks. Leszkiem Biłasem
reprezentowali przedstawiciele wspólnot działających przy parafiach:
Ojców Kapucynów i św. Floriana w Stalowej Woli, parafii Godziszów i Nowej Dęby.

Tematem przewodnim 3–dniowego cyklu spotkań była wiara w życiu Ojca Pio
i jej odniesienie do działań apostolskich.
O.Tomasz Duszyc omawiając aspekty formacji chrześcijańskiej w świetle zamysłu ojca Pio
i nowego Regulaminu Grup nawiązał do programu Kościoła w Polsce,
którego przedmiotem będzie 1050 rocznica chrztu.
W swym wystąpieniu wskazywał na konieczność świadectwa w życiu chrześcijanina.
Od momentu pogrzebania w wodach chrztu człowiek żyje nowym życiem,
rozwija wiarę, która powinna prowadzić do osobistej relacji z Chrystusem, zaś ta rodzi potrzebę świadectwa,
wyznania za św. Tomaszem „Pan mój i Bóg mój”.
Konferencję poświęconą modlitwie i działaniu - stanowiących charyzmat Grup Modlitwy Ojca Pio
wygłosił o.Jan Kania OFMCap.
W rozważaniu o postawie ewangelicznej Marty i Marii podkreślał znaczenie słuchania Słowa Bożego,
aby czynić to czego chce Bóg.
Szczególnie gorąco podczas tegorocznego kongresu został powitany pan Giulio Michele Siena,
redaktor naczelny oficjalnego czasopisma Grup Modlitwy „La Casa Sollievo della Sofferenza”,
a zarazem dyrektor biura prasowego Domu Ulgi w Cierieniu w San Giovanni Rotondo.
Będąc równocześnie bezpośrednim świadkiem życia Ojca Pio nawiązywał w swej relacji
do osobistych i codziennych wydarzeń związanych ze świętym.
Jak zaznaczył w swej wypowiedzi:
Ojciec Pio docierał do ludzkich serc poprzez sprawowanie Eucharystii, modlitwę i konfesjonał.
Chciał przychodzić z pomocą cierpieniu ducha i ciała,
z tego powodu zrodził się Dom Ulgi w Cierpieniu.

Siłę do swego apostolstwa czerpał z wiary, uważał ją za źrodło i pieczęć wybitą na sercu
jako znak zjednoczenia z Chrystusem.
Ojciec Pio często powtarzał, że dusza powinna kroczyć w czystej wierze.
Jednak by można było mówić o wierze potrzebne jest zaufanie oraz posłuszeństwo
całym sercem i życiem Panu Bogu.
Ojciec Pio jest mocą, która otwiera nas na Boga – dodał w podsumowaniu.
W dalszej części sobotniego spotkania o.Henryk Cisowski OFMCap. zapoznał uczestników
z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.
W programie kongresu, oprócz prelekcji, zebrani mieli czas na osobistą modlitwę i refleksję
w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Punktem centralnym była Msza św. sprawowana w Jasnogórskim Klasztorze
z udziałem Grup Modlitwy.
W czasie II części kongresu, otwartej dla wszystkich pielgrzymów i czcicieli św. Ojca Pio,
w sobotę 26 września na Przeprośnej Górce odbyła się Droga Krzyżowa
pod przewodnictwem biskupa Jana Długosza.
O godz. 21.00 w klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze
rozpoczęło się całonocne czuwanie Grup Ojca Pio.
Czuwanie zakończone nabożeństwem przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela
zwieńczyło 4–dniowy czas pogłębienia wiary w sercach czcicieli św. Ojca Pio.
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