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Katecheza
Pośród wielu zadań, jakie Sobór Watykański II wyznacza prezbiterom, znajduje się także kierow-
nictwo duchowe. Sobór mówi: „Badając duchy, czy pochodzą od Boga, niech [kapłani] w duchu 
wiary odkrywają różnorodne charyzmaty świeckich, zarówno małe, jak i wielkie, niech je z ra-
dością uznają, z troskliwością popierają. Między innymi zaś darami Bożymi, znajdującymi się 
obficie wśród wiernych, szczególnej troski godne są te, które pociągają wielu do doskonalszego 
życia duchowego”.
Czcigodny Ojciec Pio z Pietrelciny także i  z  tego zadania wywiązał się w wyjątkowy sposób. 
Wypełniał je listownie i  ustnie. Pierwszy sposób, poświadczony przez jego korespondencję, 
ograniczony jest w czasie (1910–1923) decyzją Świętego Oficjum, które 2 czerwca 1922 roku 
zarządziło, „aby Ojciec Pio oraz inni w jego imieniu nie odpowiadali na listy, które są do niego 
kierowane”. Drugi sposób, potwierdzony przez tysiące wiernych, trwał przez ponad pół wieku 
(1910– 1968). 
Kierownictwo listowne
Z obszernej korespondencji wynika, że od 1914 do 1923 roku Ojciec Pio duchowo prowadził 
około 50 kobiet, z częstotliwością co najmniej sto listów na rok. Chodzi o adresatki przynależą-
ce do różnych warstw społecznych. Były wśród nich młode studentki zdobywające ogładę, aby 
później służyć rodzinie i społeczeństwu; gospodynie domowe; panny i mężatki pracujące w ad-
ministracji państwowej; wychowawczynie i nauczycielki, które pragnęły swojej profesji nadać 
wymagany przez czasy odcień apostolski; pielęgniarki; matki rodzin osiągające doskonałość 
w domowym sanktuarium; dziewice konsekrowane i zakonnice, które poświęciły się niebieskie-
mu Oblubieńcowi w samotności klauzury. Toczą się właśnie procesy beatyfikacyjne niektórych 
z tych osób.
Jeśli idzie o  mężczyzn, na pierwszym miejscu musimy wspomnieć kierowników duchowych 
Ojca Pio, ojców Benedetta i Agostina, którzy stali się jego uczniami, piętnastu współbraci, znaj-
dujących się pod jego opieką kleryków z niższego seminarium, kilku księży diecezjalnych, przy-
jaciół i synów duchowych, małżeństwo Bavassano – Devoto.
Kierownictwo ustne
Znacznie więcej jest osób, które Ojciec Pio prowadził duchowo za pośrednictwem kierownic-
twa ustnego, ponieważ podczas swego długiego kapłańskiego życia (58 lat) spotkał ich tysiące 
w konfesjonale i poza nim.
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Dla czcigodnego Ojca spowiedź była nie tylko odpuszczeniem grzechów, lecz pozwalała także na 
realne kierownictwo duchowe, szczególnie tych wiernych, którzy często się u niego spowiadali.
Wcześniej zakładano, że średnia roczna liczba spowiedzi u  Ojca Pio wynosiła 15000 kobiet 
i 10000 mężczyzn. Dane dotyczące ustnego kierownictwa duchowego powinny być odwrócone 
i pomnożone przez trzy, ponieważ mężczyźni mogli spotkać Ojca Pio także wewnątrz klauzu-
ry (zakrystia, chór zakonny, korytarz, cela, ogród itp.). Mamy więc średnio 45000 mężczyzn 
i 30000 kobiet rocznie, co w okresie pięćdziesięciu dwóch lat daje niewiarygodną liczbę 2340000 
mężczyzn i 1560000 kobiet!
Oczywiście nie wszystkie te osoby były przez Ojca Pio prowadzone duchowo w dosłownym tego 
słowa znaczeniu, lecz liczne, prawie wszystkie, mogły zwrócić się do niego z pytaniem, otrzymać 
błogosławieństwo, być skierowane ku Bogu jego słowem lub przykładem.
Kierownictwo duchowe Ojca Pio, tak listowne, jak i ustne, było szczególnie skuteczne. Dzięki 
niemu wiele osób powróciło do wiary, oddało się życiu zakonnemu albo złożyło ślub czystości, 
prowadząc życie w świecie. Wszystkie od niego nauczyły się modlić, cenić mszę świętą, kiero-
wać ku Bogu własne życie. Założone przez niego Grupy Modlitwy nadal prowadzą swoją misję 
w świecie.
Trzeba zauważyć, że wierni przychodzili do Ojca Pio nie tylko z problemami duchowymi, lecz 
także z bolączkami codziennego życia. Ci, którzy go posłuchali, zawsze wynosili z tego pożytek.

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
• Czy korzystam z porad osób mądrych? 
• Czy udzielam rad osobom pozostającym w rozterkach?
• Czy raz na jakiś czas piszę list do osoby samotnej?
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Medytacja biblijna
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyj-
dzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, 
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego po-
wiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. (J 16, 12-15)

W tekście podkreślone jest Boże objawienie, które jest wspólnym dziełem Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Jezus zwraca się do uczniów, aby im wyjaśnić sens swego życia oraz przygotować ich 
do rozstania i do ponownego tryumfu chwały Jezusa. 
w. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie.
Jezus mówi swym uczniom o objawieniu wielu rzeczy, które są dla nich aktualnie niemożliwymi 
do udźwignięcia. W przekazywaniu Jezusowego objawienia istotną rolę będzie odgrywał Para-
klet – Duch Prawdy, którego zadaniem będzie nieustanne pogłębianie w uczniach zrozumienia 
Jezusowej nauki. Dzięki Parakletowi możliwym stanie się aktualizacja prawdy w życiu uczniów. 
Niemożność całkowitego przyjęcia objawienia Jezusa przez uczniów jest związana z tym, że ob-
jawienie to uzyskuje swoją pełnię przez misterium paschalne Jezusa (Jego mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie) i Jego przejście do chwały nieba. Dopiero w cieniu krzyża i blasku zmartwych-
wstania uczniowie będą mogli w pełni rozpoznać i przyjąć istotę Bożej Miłości.
w. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
W wersecie tym mocno zostaje podkreślony fakt, że Duch Prawdy doprowadzi uczniów do ca-
łej prawdy. Paraklet zostaje nazwany Duchem Prawdy w przeciwstawieniu do szatana, który jest 
ojcem wszelkiego kłamstwa. Działanie Ducha Prawdy ma polegać na przezwyciężaniu kłamstwa 
w życiu jednostek i społeczności oraz prowadzeniu do życia w prawdzie. Tylko takie życie wiedzie 
do szczęścia, pokoju i  wolności. Duch Prawdy umożliwia pełniejsze poznanie tego, co objawił 
Jezus. Pełna prawda objawiona w nauczaniu i działalności Jezusa dzięki Duchowi Świętemu sta-
nie się bardziej przejrzysta dla ludzkości. Termin grecki hodegeo (prowadzić po drodze) wskazuje 
wyraźnie, że Paraklet tak jak Przewodnik na drodze ma wskazywać uczniom kierunek i prowadzić 
do głębszego poznania prawdy. Jego aktywność nie będzie „mówieniem od siebie” czyli nie będzie 
ona polegała na tworzeniu nowego objawienia. Po ustaniu „mowy Jezusa” będzie kontynuowane 
„mówienie” Ducha Świętego w sercach ludzi umożliwiając im nieustanne wewnętrzne wsłuchiwa-
nie się w orędzie Mistrza z Nazaretu. Duch Prawdy będzie przemawiał w sercach uczniów, o tym 
co usłyszał od Ojca i Syna dzięki głębokiej relacji z Nimi. Paraklet jawi się tu jako doskonały Słu-
chacz Słowa Bożego oraz jako Pośrednik, który aktualizuje nauczanie Ojca i Syna kontynuując 
dzieło przemiany ludzkich serc. Pomaga on uwewnętrzniać słowa i czyny Jezusa odnosząc je do 
konkretnej sytuacji życiowej Jego odbiorców. Paraklet ma także oznajmić uczniom rzeczy, które 
mają nadejść. Grecki czasownik anaggello (oznajmić, objawić) połączony z wyrażeniem „rzeczy 
przyszłe” (rzeczy, które mają nadejść) użyty w tym kontekście wskazuje wyraźnie na czasy escha-
tologiczne. Duch Święty pozwoli uczniom na wnikanie w prawdę, której istotnym punktem jest 
ostateczny tryumf prawdy nad kłamstwem; życia nad śmiercią; jasności nad ciemnością; łaski nad 
grzechem; sprawiedliwości nad niesprawiedliwością.    
w. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 
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Jezus spełniający do końca wolę swego Ojca ma zostać otoczony chwałą przez Ducha Świętego. 
W sposób szczególny chwała Boża manifestuje się przez mękę Jezusa, która zmierza ku zmar-
twychwstaniu i uwielbieniu Ojca (J 17,4). Męka, śmierć i zmartwychwstanie Syna potwierdza 
Miłość Boga do rodzaju ludzkiego. Przez zbawczy czyn Syna Ojciec w mocy Ducha Świętego 
może zajaśnieć w pełnym blasku przed całym stworzeniem. Uwielbienie Syna przez Ojca i Ojca 
przez Syna w mocy Ducha Świętego jest procesem dokonującym się w Godzinie Jezusa, która 
wykracza poza czas ziemski i jest zorientowana ku wieczności (J 13,31-32). W uwielbieniu Ojca, 
Syna i Ducha Świętego widać więc wyraźnie misterium zbawcze realizujące się poprzez łączenie 
rzeczy ziemskich z Niebem.  
w. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. 
W wersecie tym zostaje podkreślona ścisła więź pomiędzy Ojcem i Synem. Relacja ta jest cha-
rakteryzowana przez miłość i jedność. Więź pomiędzy Jezusem a posyłającym Go Ojcem jest 
tak ścisła, że w  Synu można zobaczyć Ojca (J 8,19; 12,45; 14,7.9). Jezus doskonale wypełnia 
wolę swojego Ojca poprzez nauczanie i czynienie znaków w jedności z Ojcem. Paraklet – Duch 
Prawdy wciąż na nowo komunikuje ludzkości Miłość Ojca i Syna, której głównym celem jest 
zbawienie każdego człowieka. Dzięki temu działaniu Ducha Świętego tajemnica Ojca i tajem-
nica Syna stają przed uczniami w całej przejrzystości. W ten sposób Ojciec, Syn i Duch Święty 
zaprasza każdego człowieka do komunii Miłości, która przekracza życie doczesne prowadząc do 
pełni życia i wiecznego szczęścia. 

Rozważanie
Paraklet działając w ścisłej jedności z Ojcem i Synem jako Przewodnik prowadzi ludzkość do 
głębokiej i żywej relacji z Bogiem. Duch Prawdy jako wewnętrzny Nauczyciel przedłuża w ser-
cach uczniów mowę Słowa, które stało się ciałem. Dzięki działaniu Ducha Świętego każdy czło-
wiek może głębiej zrozumieć orędzie Bożej Miłości i wypełniać je w swoim życiu. Bóg Ojciec 
wzywa każdego człowieka do przyjęcia Jego Miłości. Jest to Miłość pełna i całkowita, Miłość 
ojca i matki do swojego syna. Tak bardzo potrzeba zawierzenia tej Miłości i bezgranicznego od-
dania się w ręce kochającego Ojca. Jezus Chrystus, Syn Boży jest nieustannie obecny w historii 
życia każdego człowieka pragnąc obdarzać go łaską zbawienia. On udziela prawdziwej wolności 
w działaniu i słowie. On pozwala żyć w wolności dzieci Bożych – w prawdzie i pokoju. Duch 
Święty pozwala spoglądać człowiekowi na rzeczywistość oczyma wiary. Dzięki temu może on 
dostrzec Boże dzieła, które dokonują się każdego dnia. Duch Święty udziela człowiekowi darów 
do podejmowania drogi ku świętości. Paraklet – Duch Prawdy pozwala wierzącym widzieć głę-
biej kochające oblicze Ojca i Syna oraz słyszeć mocniej głos Ojca i Syna. W mocy Ducha Świę-
tego życie człowieka staje się przejrzyste Prawdą i wrażliwe Miłością. 
Czy otwieram się na działanie Ducha Świętego w swoim życiu? Czy kontempluję oblicze Syna, 
aby w mocy Ducha Świętego dostrzegać w mym życiu obecność kochającego Ojca? Czy jedność 
i miłość zawarta w Trójcy Przenajświętszej jest dla mnie wezwaniem do budowania mostów po-
jednania i miłości w konkrecie mojego życia? Czy w komunii z Bogiem Trójjedynym podążam 
w swym życiu drogą prawdy i świętości? 

Na podstawie rozważania ks. Mirosława Stanisława Wróbla (Lublin) 
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


