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Katecheza
Ojciec Pio po przybyciu do San Giovanni Rotondo od początku chciał pomagać ludziom cierpią-
cym. Już w 1922 roku z pomocą niektórych lekarzy i dzięki zaangażowaniu poszczególnych robot-
ników przerobił znajdujący się w centrum miasta opuszczony klasztor klarysek na szpital. Przez 
trzynaście lat świadczył on usługi medyczne dla miejscowej ludności. Ponieważ nieumiejętnie nim 
zarządzano, został ostatecznie zamknięty. W 1930 roku trzęsienie ziemi dopełniło dzieła. 
Ojciec Pio nie mógł pogodzić się z porażką swojego projektu. Szpital św. Franciszka uznał zatem 
za zarys wielkiego projektu, który miał wyjść naprzeciw potrzebom i cierpieniu miejscowej lud-
ności. Tak 9 stycznia 1940 roku zrodziła się idea Domu Ulgi w Cierpieniu, która od razu została 
wprowadzona w życie.
Ojciec Pio zaczął szperać w kieszeni swojego habitu, wyciągając z niej niewielką złotą mone-
tę, ofiarowaną mu na rzecz podjętych dzieł miłosierdzia. Oddając ją, powiedział najbliższym 
współpracownikom: „Chciałbym złożyć pierwszą moją ofiarę na Dom Ulgi w Cierpieniu”. Od 
tego momentu ze wszystkich stron świata zaczęły napływać datki: dolary, szterlingi, franki, mar-
ki... Wszystkie dzieci Ojca Pio złączyły się, aby sfinansować to wielkie dzieło miłosierdzia.
Ojciec Pio troszczył się nie tylko o  zabezpieczenie środków finansowych na budowę szpitala 
i jego wyposażenie, ale nade wszystko o formację moralną i duchową personelu medycznego, bez 
której „nasza klinika niczym nie różniłaby się od innych i od strony moralnej byłaby porażką”.
Podczas pierwszej rocznicy inauguracji Domu Ulgi w Cierpieniu – 5 maja 1957 roku – powie-
dział m.in.: „To Dzieło, gdyby miało być jedynie ulgą dla ciała, byłoby tylko strukturą wzorcowej 
kliniki, powstałej dzięki waszej wspaniałomyślnej łaskawości. Lecz zostało ono stworzone po to, 
by stać się czynnym wezwaniem do miłości Boga poprzez wezwanie do miłosierdzia.
Cierpiący powinien żyć w  tej miłości Boga poprzez świadome zaakceptowanie swojego bólu 
i poprzez pogodne rozmyślanie nad swoim przeznaczeniem prowadzącym do Boga. 
W Dziele tym miłość do Boga w duchu chorego powinna się umacniać poprzez miłość do Jezusa 
ukrzyżowanego, która pochodzić będzie od wszystkich tych, którzy opiekują się chorymi, ich 
ciałem i duszą. 
Tutaj pacjenci, lekarze, kapłani będą tworzyć oazę miłości, która im bardziej będzie pełna w każ-
dym z nich, tym łatwiej będzie przekazywana innym. Kapłani i lekarze zobowiązani do okazy-
wania miłosierdzia chorym, będą odczuwać silną potrzebę miłości Bożej, aby zarówno oni, jak 
i ich podopieczni mogli schronić się w Nim, który jest Światłem i Miłością”.
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Poza tym sprecyzował i poszerzył program, który jego dzieło będzie miało do zrealizowania 
w przyszłości: 
„Oto co jest do zrobienia: dzieło ciągle poleca się waszej hojności, aby mogło stać się miastem-
-szpitalem technicznie odpowiadającym nawet największym potrzebom klinicznym.
Dom powinien powiększyć liczbę oddziałów i  potroić ilość łóżek. Do niego powinny zostać 
dobudowane dwa budynki, jeden dla mężczyzn, drugi dla kobiet, gdzie umęczony duch i ciało 
przyjdą do Pana i znajdą u Niego pokrzepienie.
Trzeba otworzyć ośrodek studiów międzynarodowych, z którym powinni współpracować leka-
rze w celu doskonalenia swojego profesjonalizmu zawodowego i kultury chrześcijańskiej. 
Musimy uczynić kompletną formację tego dzieła, aby mogło stać się świątynią modlitwy i na-
uki, gdzie rodzaj ludzki będzie się odnawiał w Jezusie ukrzyżowanym jako jedna owczarnia pod 
przewodnictwem jednego pasterza” (w: „I Quaderni”, nr 6, maggio 1996, str. 17).
Dom Ulgi w Cierpieniu rzeczywiście działał i przyjmował chorych, ale okazał się za mały i nie-
wystarczający. Ojciec Pio cierpiał, kiedy lekarze informowali go, że nie mogą przyjmować cho-
rych z powodu braku łóżek i stanowczym głosem mówił: „Umieśćcie więcej łóżek, poświęćcie 
biura, bibliotekę, ale nie mówcie chorym nie”.
Sen Ojca Pio o wielkim szpitalu spełnił się. Placówka została rozbudowana i przeprowadza 
się w niej badania naukowe. Jest jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali we Włoszech. 
Zatrudnia dzisiaj około 300 lekarzy i ponad 2000 pracowników.

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
• Jak reaguję na niespodziewane przykrości?
• Czy umiem ofiarować Jezusowi choroby, które mnie dotykają?
• Czy moje cierpienia uczą mnie współczucia dla innych?
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Medytacja biblijna
Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: Ulituj się 
nad nami, Synu Dawida! Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich 
zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął 
ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy, a Je-
zus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie! Oni jednak, skoro tylko 
wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. Gdy ci wychodzili, oto przyprowa-
dzono Mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy 
pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! Lecz faryze-
usze mówili: Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy . Tak Jezus obchodził wszystkie miasta 
i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie 
choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani 
i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. (Mt 9, 27-36)

«Niech się wam stanie według waszej wiary» - powiedział Jezus dwóm niewidomym, uzdrawia-
jąc zaraz po nich niemego. Wiara jest wzrokiem, niewiara - ślepotą.
Dwa cuda, będące ostatnimi z serii dziesięciu znaków i punktem dojścia do działalności Jezu-
sa, przedstawiają wiarę jako widzenie i  słowo. Nowe życie osiąga szczyt w  oświeceniu, które 
pozwala ujrzeć naszą rzeczywistość i  uzdalnia do jej wyrażenia. Widzenie jest narodzeniem, 
wejściem w światło. Wiara w Słowo rodzi nas dziećmi Bożymi i daje możliwość komunikowania 
się z braćmi.
Tak dokonuje się posłannictwo Syna, pierwszego Apostoła wysłanego do braci. Ci, którzy zostali 
oświeceni, dalej oświecają innych.
«Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo» - powiedział Jezus do swoich 
uczniów przed rozesłaniem ich z tym samym zadaniem.
Historia jest historią posłania. Jedyna miłość, która jest życiem wszystkiego, „pobudza” Ojca ku 
Synowi i Syna ku Ojcu. Jednak Syn nie może miłować Ojca, jeśli jak On nie kocha braci. Dlatego 
idzie ku nim, by przyprowadzić ich z wygnania do domu ojcowskiego. Apostoł pobudzany jest 
tą samą miłością (2Kor 5,14). Dzięki braterstwu każdy staje się dzieckiem Bożym.
Kościół jest apostolski nie tylko dlatego, że ma apostołów - a dzięki nim, w Jezusie, pierwszym 
Apostole - swoje pochodzenie, lecz także dlatego, że składa się z synów, którzy czują się posłani 
do braci. Jak Paweł, każdy wierzący jest posłany ku oddalonym od tej samej miłości Chrystusa, 
który oddał swe życie za wszystkich (2Kor 5,14).

Interpretacja tekstu
w. 27: «Gdy Jezus odchodził stamtąd» Jezus dopiero co wskrzesił dziewczynkę. Teraz Ewangelia 
pokazuje, w jaki sposób ta sama wiara, która wskrzesza umarłych, pozwala przejść z ciemności 
do światła.
«poszli za Nim». Również i my, chociaż jesteśmy niewidomi jak uczniowie i grzesznicy, możemy 
i powinniśmy iść za Jezusem. „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie 
miał światło życia” (J 8,12n). Oświecenie rozpoczyna się od pragnienia pójścia za Nim, a  to 
pragnienie jest delikatnym światełkiem w nocy. Kto idzie za nim, dochodzi do pełnego światła.
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«dwaj». U Mateusza typowa jest „podwójność”. Jeden jest uzdrowionym, który opowiada, drugi 
jest czytelnikiem, będącym towarzyszem jego przygody.
„Dwunastu - to termin określający Apostołów, wybranych przez samego Jezusa. Inni są ucznia-
mi lub apostołami.
«niewidomi». Niewidomy tkwi w ciemności. Jeszcze nie wyszedł na światło. Pierwszym oświe-
ceniem jest świadomość, że jest się ślepym. Tylko ten, kto został stworzony do życia w świetle, 
wie, że jest ślepy. Kamień nie jest ślepy! Wiedza o ślepocie oznacza zrozumienie, że nie jest się 
stworzonym dla ciemności, podobnie jak wiedza o  śmiertelności, że nie jest się stworzonym 
dla śmierci. Świadomość ślepoty i śmierci wynika z naszej godności. Jesteśmy dziećmi Bożymi, 
stworzeni w Synu, przeznaczeni do uczestniczenia w Jego świetle i w Jego życiu (Ef 2,10).
«krzyczeli». Ten krzyk wyraża tak utrapienie z powodu zła, jak i potrzebę brakującego dobra. 
W tym punkcie Ewangelii krzyk wyraża to, czego pragnie: światła wiary. Sama wiara jest wiel-
kim cudem.
«Zmiłuj się nad nami». Wiara jest prośbą skierowaną do Boga, by ujrzeć Go litościwym i miłu-
jącym swojego syna w Synu.
«synu Dawida». W opisach cudów jest to ulubiony przez Mateusza tytuł (Mt 12,23; 15,22; 20,30. 
31; 21,9. 15). W Jezusie wypełniła się obietnica dana Dawidowi: jest On Chrystusem (Mt 1,1; 
2Sm 7,14. 16).
w. 28: «Kiedy wszedł do domu». Oświecenie nastąpiło w domu, w Kościele. W rzeczywistości 
polega na widzeniu siebie samego jako syna, a Boga, jako Ojca, a jest to możliwe dopiero w bra-
terstwie. Kto miłuje brata jest synem i przeszedł ze śmierci do życia (1J 3,14).
«niewidomi podeszli». We wspólnocie braci zbliżamy się do Syna i słuchamy Jego słowa.
«Czy wierzycie, że mogę to uczynić?». Jezus pyta, czy wierzymy, że może On przywrócić nam 
wzrok. Wiara nie jest jakimś darem, lecz konkretnym darem: komunikuje nas z Nim! Jak każdy 
dar, może być dany tylko temu, kto go pragnie i o niego prosi. Przekonanie, że możemy otrzy-
mać ten dar i proszenie o niego jest aktem naszej wolności.
«Tak, Panie!». Ich „tak” na dar wiary jest zielonym światłem dla Jego mocy. W tym „tak” Jezus 
jest Panem - wiekuistym „tak” dla nas, oczekującym na nasze „tak”, by wprowadzić nas w światło 
swojego światła.
w. 29: «Wtedy dotknął ich oczu». Jego „dotknięcie” daje nam oczy nowe: Jego oczy Syna.
«Niech się wam stanie według waszej wiary» (Mt 8,13). Wiara dokonuje cudu. Pozwala nam 
patrzeć oczyma Boga.
w. 30: «I odzyskali wzrok». Adam otworzył oczy na swoją nagość i ukrył się przed światłem. 
Jezus otwiera nam oczy na naszą chwałę synów i sprawia, że nimi się stajemy.
«żeby nikt się nie dowiedział». Cud wiary jest tajemnicą, rozpoznawalną tylko przez tego, kto 
otwiera oczy, by widzieć to, czego oko nie widzi (1Kor 2,9). Oświecony może opowiadać o swo-
im doznaniu innym, jednak samo oświecenie pozostaje „tym” sekretem, który zna tylko ten, kto 
go doświadcza.
w. 31: «rozpowiadali o Nim po całej okolicy». Sława Jezusa wychodzi z domu i rozchodzi się po 
całej ziemi, przyciągając do Niego innych, pragnących ujrzeć światło, o którym słyszeli.
w. 32: «przyprowadzono do Niego niemowę, który był opętany». Wieść o uzdrowionych ślep-
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cach przywiodła Mu niemego. Słowo nadaje znaczenie rzeczywistości. Bez niego wszystko staje 
się bezsensowne. Człowiek otrzymuje światło dzięki słowu i staje się słuchającym słowem. Nie-
my jest człowiekiem, w których zatrzymał się obieg słowa. Gorzej jest, kiedy go nie słyszy, a na-
wet słysząc, nie może go wyrazić. Po oświeceniu wiarą człowiek w końcu wie, kim jest, i może 
przekazywać siebie.
w. 33: «Gdy demon został wyrzucony». Demon, duch ciemności i śmierci, sprzeciwia się Słowu 
życia. Wobec obliczu Jezusa ustępuje, jak noc przed dniem.
«niemy zaczął mówić’». Teraz nawet on może opowiedzieć o tym, co usłyszał, zobaczył i jak zo-
stał dotknięty przez Słowo życia (1J 1,1). W opisie rozesłania, które bezpośrednio następuje po 
tej perykopie, słowo to będzie się rozchodziło wśród całego ludu.
«Jeszcze nigdy nie widziano czegoś podobnego w Izraelu». Jest to podziw wobec wypełnienia 
się obietnicy.
w. 34: «Wyrzuca demony mocą ich przywódcy». Wobec Słowa - i niemego, który zaczął mówić 
- powstaje zawsze podwójny rodzaj odzewu: wiara, która wyraża podziw i przyjmuje fakt, oraz 
niewiara, która twardnieje i odrzuca ich oczywistość, w oparciu o rozumowanie tak subtelne, jak 
i uporczywie jej się sprzeciwiające (Mt 12,22-32).
Historia zbawienia jest starciem się wiary z niewiarą, światła z ciemnością. One jej nie przyjmu-
ją, ale też nie mogą zdusić.
w. 35: «Jezus obchodził». Jezus jest wędrowcem. Jego natura Syna wiedzie Go ku braciom. On 
to sam jest drogą poszukiwania zagubionych braci i równocześnie drogą prowadzenia ich do 
prawdy oraz życia. Wędrujący Jezus jest wzorem ucznia, wysłanego przez Niego i jak On.
Jego wędrowanie nie jest rozrywką turystyczną, mniej lub bardziej duchową. Jest pielgrzymowa-
niem w kierunku domu Ojca, podczas którego poszukuje zagubionych braci.
«wszystkie wsie i miasta». W każdym miejscu, gdziekolwiek znajdzie się człowiek, tam również 
znajduje się jego brat. Nikt nie jest bez znaczenia.
«Nauczał w synagogach». Jezus, tak jak później Paweł, rozpoczyna swoje apostołowanie w syna-
gogach. Od nich słowo wychodzi na drogi świata, aż na krańce ziemi.
«głosił». Jest to obwieszczenie, rozgłaszanie, przesłanie podane do publicznej wiadomości.
«Ewangelie o królestwie». Jest to dobra nowina o nadejściu królestwa Ojca, w którym wszyscy 
jesteśmy dziećmi i miłujemy się jak bracia. To jest to, co Jezus ogłosił na Górze (rozdz. 5 - 7).
«leczył także». To właśnie Jezus czynił, schodząc z Góry (rozdz. 8 - 9). Słowo zawsze jest powią-
zane z „terapią”, która wyraża „poważanie, szacunek, troskę”. Słowo, przywracając nam godność 
dzieci Bożych, jest pierwszą posługą w naszych chorobach.
«wszystkie choroby i dolegliwości». Człowiek ma wiele chorób, które powodują, że czuje się źle, 
jest niezdolny normalnie żyć, chodzić i działać jak wówczas, gdy był zdrowy.
w. 36: «A widząc wielkie tłumy ludzi». Oko Pana jest Jego osądem, bardzo różniącym się od 
naszego. Ma On takie serce, że każdy Jego sąd jest zasądzeniem zbawczym.
«litował się nad nimi». Pojęcie litowania się w języku greckim pochodzi od terminu który ozna-
cza ‘wnętrzności’, ‘macicę’. Oddaje ono cechę macierzyńską miłości Boga. Nasza choroba poru-
sza Jego wnętrzności, aż do cierpienia, do współcierpienia z nami.
«byli udręczeni i porzuceni». W języku greckim ich stan oddany jest bardziej drastycznie: „zszar-
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pani i obaleni na ziemię”. Człowiek oddalony od Boga jest zraniony, rozdarty w sobie i oderwany 
od innych, przytłamszony aż do ziemi, niezdolny stać prosto.
«jak owce, które nie mają pasterza». Pasterz prowadzi na pastwiska i do potoków. Bez niego 
owce giną. W  Biblii trzodą jest lud, a  pasterzem sam Bóg, a  następnie przywódcy ludu jako 
Jego przedstawiciele. Wzruszenie Pana jest spowodowane przez godny pożałowania stan owiec, 
przeznaczonych na rzeź.

Na podstawie książki S. Fausti „Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Mateusza” 
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


