ADORACJA MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA JEZUSA
Z NASZYM DUCHOWYM OJCEM PIO 
Pieśń:
„Oto jest dzień, który daje nam Pan… Weselmy się
i radujmy…” Jezu, który jesteś miłością dajesz nam dziś
ten szczególny czas – jest to czas zalewania przez Twoje
serce naszych dusz zdrojami miłosierdzia. Panie, może nie zdajemy sobie z
tego sprawy, ale zaproszenie na dzisiejsze spotkanie wysłałeś nam
priorytetem przez dłonie Maryi  Jakże moglibyśmy nie kochać Ciebie i
Twojej i naszej czułej Matki.
Jesteś, o nasz Panie, ukryty w Najświętszym Sakramencie pod postacią chleba.
Ten chleb – Twoje ciało jest dla nas wszystkim, jesteś naszym życiem
i zmartwychwstaniem.
Mamusiu, Maryjo, jakże Twoje serce chciało nas tu dziś zgromadzić: każdego
i każdą z nas. Proszę Cię, więc Maryjo otwieraj nasze serca, aby były one
świątyniami Ducha Świętego – Ducha miłości.
Jezu, dziś do tego spotkania przygotowywał się długo szczególny gość. Jest z nami
tutaj, w tej małej Pustelni. To Święty Ojciec Pio, którego i my jesteśmy duchowymi
dziećmi. Prosimy więc, Święty Ojcze Pio, mól się z nami i pomóż nam uwielbiać
Jezusa, naszego Jedynego Pana i Zbawiciela.
Duchu Święty przyjdź do każdego i każdej z nas z wielką miłością. Duchu Święty
przyjdź z wielką mocą i siłą… Duchu Święty przyjdź i uczyń nasze serca Twoimi
świątyniami… Duchu Święty przyjdź…
Pieśń:
Pio (Francesco Forgione) przyszedł na świat w miasteczku
Pietrolcinie 25 maja 1887roku. Jego mama wyznała, że był
niepodobny do innych chłopców: „Nigdy nie był niegrzeczny,
czy źle się zachowywał”. W wieku pięciu lat ślubował wierność
Świętemu Franciszkowi i od tego okresu miewał wizje Nieba
i był przedmiotem prześladowań przez szatana; w widzeniach
rozmawiał z Panem Jezusem, Jego Matką oraz ze swoim Aniołem
Stróżem, lecz -niestety - te doświadczenia Nieba były przeplatane obecnością
piekła i szatana.
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Panie Jezu, Święty Ojciec Pio, od najmłodszych lat był w Tobie rozkochany. Jego
pobożność jakże była wielka. Ten mały chłopiec kochał Ciebie całym swoim
sercem.
Jezu, proszę, mimo że mam trochę więcej lat, naucz mnie żyć dla Ciebie, abym jak
Ojciec Pio, był poddany Twojej świętej woli, abym kochał Ciebie ze wszystkich sił,
a przy tym był ufny jak dziecko.
Święty Ojcze Pio, pomóż mi dziś, tutaj i teraz na ołtarzu złożyć swoje serce, aby
dobry Jezus mógł je ukształtować tak jak On chce. W chwili ciszy złóżmy nasze
serca w dłoniach Ojca Pio, aby On mógł je złożyć w sercu Jezusa – Miłości
odwiecznej.
(chwila ciszy)

Pieśń:
6 stycznia 1903 roku Francesco wstąpił do Klasztoru Braci mniejszych Kapucynów.
Pragnął tego od najmłodszych lat, od kiedy poznał Brata Kamila. W sercu usłyszał
wtedy słowa: „Pójdź za mną” wypowiadane przez samego Jezusa. Francesco, kiedy
podszedł do furty klasztornej, zobaczył napis: „Umarliście dla świata, zaś
narodziliście się dla Boga”. 22 stycznia przyjął On habit nowicjusza oraz imię Pio.
Panie Jezu, Święty Ojciec Pio poszedł za Tobą, dokąd Ty zechciałeś. Odpowiedział
swoim życiem na Twoje słowa: „Pójdź za mną” – „tak Panie, już biegnę”!
Jezu, czy my żyjemy zgodnie z Twoim powołaniem, które dla nas przygotowałeś?
Czy każdego dnia wypełniamy Twoją wolę w naszym życiu? Czy jesteśmy zdolni
na poświecenia?
Panie, uzdolnij nas, abyśmy zawsze żyli zgodnie z Twoją wolą, według Świętej
Ewangelii. Jezu, daj nam siłę, abyśmy mogli pójść za Tobą dokądkolwiek chcesz.
Spraw, aby nasze nogi kroczyły Twoimi ścieżkami.
Święty Ojcze Pio, znasz nasze młode serca, prosimy Cię wstawiaj się każdego dnia
za nam, wypraszając nam odwagę kroczenia pod prąd świata, aby iść drogami Pana
Boga. Wypraszaj nam, abyśmy stali się Świętymi dla Boga.
Święty Ojciec Pio chce nam dziś odpowiedzieć na nasze modlitwy, poprzez swoje
słowa, które napisał: „Jezus niech zawsze panuje nad waszymi sercami i daje wam
siłę, aby zawsze wypełniać Jego Świętą Wolę! Niech zawsze będzie Królem Pokoju
waszych serc i uczyni nas godnymi chwały świętych”.
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Pieśń:
Święty Ojciec Pio 10 sierpnia 1910 roku otrzymał Święcenia
Kapłańskie. Od tej chwili całe Jego życie było poświęcone
kapłańskiej misji. Święty Ojciec Pio spowiadał wielu ludzi, był
dla nich wyrozumiały, ale i surowy, kiedy nie chcieli zrozumieć
swojego błędu. Często, jeśli ktoś nie chciał wyznać swoich
grzechów, zakonnik wymieniał je za penitenta. Ojciec Pio
rozkochany był w Eucharystii. Msza Święta była centralnym
momentem każdego dnia Ojca Pio. Często trwała ona około trzech godzin. Kiedyś
Ojciec Pio, kiedy zauważył jak ktoś patrzy na zegarek w czasie Eucharystii
powiedział: „Kiedy jest przed wami Pan Jezus nie patrzcie na zegarki. Czyż i na
Kalwarii chcecie umieścić zegar.”
Panie Jezu, jak często ja patrzę na zegarek w czasie Mszy Świętej, jak często
denerwuje się, gdy w niedzielę kazanie jest za długie lub Kapłan za bardzo jest
flegmatyczny w swoich ruchach… Przepraszam…
Będziemy powtarzać: przepraszamy Cię, Panie Jezu.
- O Jezu, przepraszamy Cię, że ciągle nie mamy czasu na Eucharystię, która
jest szczytem i centralnym punktem życia chrześcijańskiego…
- Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że często nie spowiadamy się lub tak słabo
przygotowujemy się do sakramentu pokuty i pojednania…
- Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie modlimy się lub modlimy się niedbale…
- O Jezu, przepraszamy Cię, że odsuwamy się od Ciebie skrytego w biednych,
chorych i potrzebujących…
- Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że tak często zadajemy rany Twojemu Sercu…
Pieśń:
Święty Ojciec Pio został upodobniony do swojego Pana przez
dar stygmatów, które otrzymał 20 września 1918 roku. „Kiedy
w piątek modliłem się na chórze – pisze - „… zostałem
napełniony niesamowitym lękiem na widok jakiejś
niebiańskiej postaci, która ukazała się oczom mojej inteligencji.
W ręce trzymała coś w rodzaju narzędzia podobnego
do długiego, dobrze wyostrzonego kawałka metalu, z którego
ostrza, jak się wydaje, wychodził ogień.”
Jezu Ty upodobniłeś ciało Ojca Pio do swojego ciała, okazując
przez to swoje wybranie. Ojciec Pio nosił stygmaty, nieustannie krwawiące, przez
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pół wieku, cierpiąc za dusze. Jezu, Twoja miłość jest niepojęta i niezgłębiona.
Ty obdarzyłeś człowieka ranami swojej miłości.
Pieśń:
Święty Ojciec Pio cierpiał, bo krwawiły jego rany na ciele, do tego był
prześladowany, sprawdzany i umęczony atakami szatana. Najgorszym okresem
był dla niego czas, kiedy zakazano Mu spowiadania kobiet i mężczyzn oraz
sprawowania Eucharystii w obecności wiernych. Jednak On się nie poddał
i wiedział, że Jezus przy nim ciągle czuwa. Dziś przekazuje nam to orędzie pisząc:
„Pan Jezus będzie Ci pomagał zawsze i wszędzie. Próba jest jeszcze długa, lecz
czyściec jest słodki, kiedy się cierpi z miłości do Boga. Zima przeminie i nastąpi
niekończąca się wiosna, tym bogatsza w piękno, im gwałtowniejsze były burze.”
Jezu Miłości, często my krwawimy na duchu, nasze serca są przebite ranami
niewidocznymi dla ludzkich oczu, ale widocznymi dla Ciebie. Święty Ojcze Pio,
naucz nas cierpieć z pokorą i cierpliwością jak Ty cierpiałeś dla miłości Jezusa. Jezu,
lecz nasze serca i ciała… Dotykaj je swoimi świętymi dłońmi… Jezu ulecz nas…
Pieśń:
Święty Ojciec Pio był i nadal jest człowiekiem bardzo radosnym.
Określany był mianem „Świętobliwego Ojczulka” który często się
uśmiechał i żartował i tą radością zarażał wszystkich dookoła.
Ta radość wypływała z Jego serca. Była słodyczą, którą On
otrzymywał od Boga i tą słodyczą pragnął się dzielić ze
wszystkimi. Tak jak jego rany niosły za sobą zapach fiołków,
tak jego serce niosło za sobą radość i uśmiech.
Panie Jezu, prosimy, daj nam taką radość, jaką pałało serce świętego Ojca Pio. Jezu,
niech nasze dusze będą przepełnione radością Ducha Świętego. Jezu - Ojciec Pio był
świątynią Ducha Świętego, miał wiele darów i charyzmatów – rozlej również i w
naszych sercach swoje dary i uczyń nas poddanymi Tobie w pełni wesela i radości.
Pieśń:
Święty Ojciec Pio wybudował Dom Ulgi w cierpieniu –
ogromny szpital, który pomaga ludziom cierpiącym
chorym do dnia dzisiejszego.

4

i

Święty Ojciec Pio dnia 23 września 1968 roku odszedł do domu Ojca Niebieskiego.
Dnia 16 czerwca 2002 roku Jan Paweł II ogłosił Go Świętym.
Jezu, prosimy Cię, spraw, abyśmy i my mogli kiedyś zostać świętymi, tak jak nasz
„Świętobliwy Ojczulek” – Ojciec Pio. Niech nasze serca zakotwiczone w miłości,
staną się żywymi ognikami miłości, palącymi się dla Jezusa, tak jak paliło się dla
Ciebie serce Świętego Ojca Pio.
Pieśń:
Pomódlmy się razem do Świętego Ojca Pio, który tutaj z nami jest, wspólnie
powtarzając słowa modlitwy:

Naucz nas, prosimy Cię, pokory serca,
byśmy zostali zaliczeni
do owych prostaczków z Ewangelii,
którym Jezus obiecał objawić
Tajemnicę swego Królestwa.
Wyjednaj nam spojrzenie wiary,
zdolne rozpoznawać natychmiast w ubogich
i cierpiących, oblicze samego Jezusa.
Wspieraj nas w godzinie walki i próby,
a jeśli upadniemy, spraw,
byśmy doświadczyli radości sakramentu pojednania.
Przekaż nam Twoją czułą pobożność
do Maryi, Matki Jezusa i naszej.
Bądź z nami w ziemskiej pielgrzymce
do Ojczyzny, którą mamy nadzieję osiągnąć,
aby kontemplować na wieki chwałę Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pieśń:
Święty Ojciec Pio napisał słowa, które dziś tu i teraz, w tej Pustelni, mają stać się
małym orędziem dla ciebie i dla mnie: „Pan Jezus kocha Cię wciąż, a skoro On Cię
kocha, czegóż miałbyś się lękać? Uważaj przez cały czas, aby nie dopuścić, by Twoje
zajęcia zasmucały Twe duchowe życie i powodowały niepokój, a chociaż płyniesz
po fali i wśród wichrów bardzo gwałtownych, wpatruj się uporczywie w górę i mów
do naszego Boga nieustannie: O Boże wiosłuję i żegluję dla Ciebie; bądź sam Moim
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Przewodnikiem, Moim Sternikiem. Pan Jezus niech zawsze będzie w centrum
Twojego serca i rozpala je całą swoją świętą miłością! Niezmiennie wysławiam
i błogosławię Pana za Jego nieustanną opiekę, którą cię otacza i za siły, które ci
daje.”
Pieśń:
Święty Ojcze Pio, ty powtarzałeś: „Jestem całkowicie oddany każdemu
człowiekowi. Każdy może powiedzieć „Ojciec Pio jest mój”. Tak bardzo kocham
moich braci, żyjących na wygnaniu. Kocham moich synów duchowych na równi
z moją duszą, a nawet jeszcze bardziej. Ponownie ich zrodziłem dla Pana Jezusa
w bólu i miłości. Mogę zapomnieć o sobie samym, ale nie o moich dzieciach. Co
więcej, zapewniam, że kiedy Pan mnie powoła do siebie, powiem Mu: „Panie,
zostaję u bram Nieba, wejdę tam dopiero wtedy, gdy zobaczę, że wchodzi tam
ostatni z moich synów duchowych”.
Święty Ojcze Pio, nasz patronie i orędowniku, ty który w sposób szczególny
walczyłeś i walczysz o każdą duszę. Ty, który na ziemi doświadczałeś wielu ataków
od szatana z woli Pana, by wiele dusz mogło wejść do Królestwa Niebieskiego,
byśmy już tu na ziemi mogli pełnić wolę Jezusa, byśmy byli wolni i oddani Bogu.
Tu i teraz na tym spotkaniu prosimy za orędownictwem twoim Ojcze Pio, żeby
dobry Bóg uwolnił nas od tego, co jest przyczyną naszego zamknięcia na Niego.
Święty Ojcze Pio stań teraz przy każdym z nas i oręduj za nami, byśmy stali się
wolni dla Jezusa i dzięki Jezusowi. Pozostańmy w chwili ciszy przed naszym
Panem.
Chwila ciszy

Pieśń… Jezus zwyciężył to wykonał się…
Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten święty czas
adoracji, przeżywany razem z Maryją, naszą
najlepszą Matką, z naszym Drogim Ojcem Pio,
z Aniołami i wszystkimi Świętymi.
Panie Jezu, napełnij nasze serca swoim
błogosławieństwem, aby pałały one z miłości do
Ciebie, jak pałało serce „Świętobliwego Ojczulka”.
Jezu, prosimy, umocnij nas swoim spojrzeniem,
abyśmy byli coraz mniej dla świata, a coraz bardziej dla Ciebie.
Jezu błogosław nam…
Pieśń:
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