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O oper• a lui Padre Pio pentru bolnavi
13.06.2002, San Giovanni Rotondo (ZENIT)
Padre Pio a l•sat omenirii dou• daruri speciale: Casa Alin•rii Suferin•ei, un centru pentru
asisten•• medical• •i spiritual• în San Giovanni Rotondo, din sudul Italiei; •i Grupurile de
Rug•ciune r•spândite în întreaga lume. Ast•zi, cel care conduce aceste dou• mo•teniri
este Mons. Riccardo Ruotolo. Aici, el vorbe•te despre experien•a sa: "Padre Pio a dorit
s• lase clinica Sfântului Scaun. El a spus: `Dac• las lucrarea în mâinile Papei, sunt
sigur c• nu va e•ua`."

CATEGORII
Categorii de •tiri:

- Un dar care implic• un angajament...
- Nu cuno•team nimic despre spitale. I-am spus acest lucru Cardinalului Giuseppe
Caprio când mi-a cerut s• vin aici, în 15 decembrie 1977, pentru a studia situa•ia. I-am
spus c• nu am fost niciodat• în San Giovanni Rotondo.

Selectati de mai jos

ALEGE LUNA
Exist• actualmente 1506 •tiri în
aceast• categorie, dintre care
166 din acest an.
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- •i ce v-a r•spuns Subsecretarul de Stat al Vaticanului?
- "E bine, înseamn• c• mergi acolo cu o minte liber• de prejudec••i". El mi-a cerut ca în
•ase luni s• fac un raport. Sfântul Scaun trebuia s• decid• dac• s• p•streze în
administrare Casa Alin•rii Suferin•ei sau s• o încredin•eze conducerii regionale.
- Existau datorii?
- •ase luni mai târziu, când am prezentat raportul financiar, pl•tisem acele datorii •i
ajunsesem la un acord cu conducerea regional•. Mons. Caprio mi-a spus: "Bine. Acum
mergi înapoi la San Giovanni Rotondo •i continu• s• lucrezi".
- Sunte•i aici de 25 de ani.
- Providen•a decide.
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- •i ce a•i realizat în ace•ti ani?
- Am încercat s• respect cu fidelitate dorin•a lui Padre Pio. În 5 mai 1957, el a prezentat
în scris planul, speran•a, de a dubla num•rul de paturi. Ast•zi acest num•r s-a triplat,
mul•umit• dona•iilor credincio•ilor: sunt peste 1.000 de paturi.
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- Din câte •tiu, Casa Alin•rii Suferin•ei este singurul spital în care se poate vizita totul:
de la buc•t•rii la s•lile de opera•ie.
- Este primul spital din sudul Italiei din punctul de vedere al atragerii pacien•ilor. 23%
dintre cei spitaliza•i •i dintre pacien•i vin din afara regiunii, inclusiv din nord; în special
în sectorul oncologic, care pe lâng• 34 de paturi în departament, are o clinic• de zi cu
20 de paturi; vizite medicale, consulta•ii, tratamente. Avem patru acceleratoare
nucleare pentru a scurta listele de a•teptare. Cred c• suntem primul spital din Italia care
încearc• s• desfiin•eze listele de a•teptare.
- Aceasta se datoreaz• bunei administra•ii sau unui miracol al lui Padre Pio?
- Prietenii l-au întrebat pe Padre Pio: "Când nu vei mai fi aici, ce se va întâmpla cu
aceast• oper• gigantic•?", •i el a r•spuns: "Când nu voi mai fi aici, m• voi ruga la
Providen•a divin•, care v• va ajuta mai mult •i mai bine decât în prezent".
- Exist• vreo dovad• a interven•iei lui?
- Cine •tie, poate dl. Gary Krupp, un evreu american din New York, care ne-a
intermediat procurarea de echipament electromedical avansat: El ne-a vândut
aparatur• medical• nuclear•, echipament radiologic, dou• aparate mamografice noi.
Spune c• este "îndr•gostit" de Padre Pio •i ne d• o mân• de ajutor. De exemplu, ne-a
acordat o reducere de peste 1 milion de dolari la aparatul de rezonan•• magnetic•.
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VA RECOMANDAM...
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Trimite•i aceast• •tire prin email:
Tip•ri•i aceast• •tire:
c•utare avansat•
CARTEA CADOU

Navigare în cadrul •tirilor din aceea•i categorie:
Importan•a lui Padre Pio pentru omul modern
Crucea ZMT a ajuns în Toronto
Navigare în cadrul tuturor •tirilor:
Luigi Giussani: La originea preten•iei cre•tine
Patriarhia infirma vizita lui PF Teoctist la Vatican

Poate fi a Dvs!
Pe gratis...
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