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Katecheza
Ojciec Pio wszystkie swoje pragnienia i czyny chciał widzieć w świetle wiary. Cnota ta zawsze 
prowadziła go do przyjęcia tajemniczej woli Boga. Pisząc do ojca Benedetta, wyjawia, jak 
trudna była dla niego wierność Panu. Dodaje przy tym: „Samo słowo ‘wierzę’ jest dla mnie 
okrutnym męczeństwem”, „zmuszam się zawsze, aby tego chcieć”. Zamiast „ujrzeć światło”, 
jest to ciągłe umieranie: „Ach, mój ojcze, co mam czynić? Czuję, że umieram (...) Moje ukrzy-
żowanie ciągle jeszcze trwa”.
Dzięki wierze jest w  stanie zrozumieć i  prowadzić dusze, podążające jak on drogą światła, 
na której paradoksalnie spotyka się ciemność. Ojciec Pio cierpi, widząc w swojej duszy tylko 
„ciemności” i „mrok”. Cierpi, kiedy pyta Boga, czy jest z niego zadowolony. Cierpi, lękając się 
o swoje zbawienie wieczne i bojąc się śmierci, bez pewności co do pozostawania w stanie łaski 
uświęcającej.
Najmocniej jego wiara ukazuje się w chwilach, gdy nałożono restrykcje na jego działalność 
apostolską. Ojciec Raffaele da Sant’Elia, ówczesny przełożony, opisuje postawę Ojca Pio wo-
bec dekretu z 31 maja 1931 roku: „W końcu odważyłem się i po nieszporach [...] wezwałem go 
i zakomunikowałem mu dekret Świętego Oficjum, który zabraniał mu odprawiać publicznie 
i słuchać spowiedzi zarówno wiernych świeckich, jak i duchownych. Ojciec Pio, podniósłszy 
oczy do nieba, rzekł: «Niech się dzieje wola Boża!». Następnie przykrył oczy rękami, pochy-
lił głowę i nic nie powiedział. Próbowałem go pocieszyć, ale on pocieszenie odnalazł tylko 
w Jezusie wiszącym na krzyżu, ponieważ chwilę później wrócił do chóru i pozostał tam do 
północy”.
Ojciec Pio nie tylko sam był człowiekiem nadziei i całkowitego zaufania Bogu, ale również 
podtrzymywał tę cnotę w tych, którzy się do niego zbliżali. Widząc trudności dusz, wlewał 
nadzieję, gdyż „statek będzie miał zawsze Jezusa za sternika, a Maryję za latarnię, stąd też nie 
ma miejsca na strach”.
Ojciec Pio zna do głębi trudności, z którymi zmagają się ludzie: postanowienia i upadki, nie-
wierności i przebłyski łaski, pragnienie zjednoczenia z Bogiem i strach przed utratą własnego 
„ja”. Jest obeznany z problematyką życia ludzkiego i duchowego, i podchodzi do niej ze spoj-
rzeniem opartym na wierze.
W  jego nauczaniu nadzieja zajmuje jedno z  pierwszych miejsc. Pomagając wielu duszom, 
które mu się powierzają, Ojciec Pio dotyka najważniejszych aspektów cnoty nadziei: pamięta, 
że nie jest ona cnotą statyczną i pasywną, ale aktywną i dynamiczną; nawet jeżeli człowiek 
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zdaje sobie sprawę, że zawsze musi zaufać pomocy Bożej, nie może nie doceniać osobistego 
zaangażowania. Tak pisze do swojej duchowej córki: „Nie rezygnuj ze stałej, ufnej i  pełnej 
wyrzeczenia pracy nad własną poprawą” .
Motywem, który pobudza i pomaga w życiu tą cnotą, jest porównanie przyszłej radości z prze-
mijalnymi dobrami ziemskimi. Wszystko, co ziemskie i  ludzkie, nawet jeżeli dobre i pocią-
gające, zawsze jest przypadkowe i  nie może zaspokoić pragnienia szczęścia, które znajduje 
się w  ludzkim sercu. Pomimo wielorakich cierpień Ojciec Pio wprowadzał w  czyn zachętę 
apostoła Pawła: „Bądźcie radośni w nadziei”.
Ojciec Pio umiał stworzyć pogodną i  luźną atmosferę dzięki swoim żartom i  dowcipnym 
stwierdzeniom na temat różnych osób, szczególnie braci i przyjaciół. Lubił żartować o leka-
rzach w ich towarzystwie: często powtarzał powiedzenie ze szkoły salernitańskiej: „Bardziej 
bezpieczna jest mysz między dwoma kotami niż chory między dwoma lekarzami”. Śmiał się 
także z samego siebie.
Pewnemu człowiekowi, który prosił o modlitwę, gdyż miał trudności w chodzeniu z powodu 
jednej nogi, na której nie mógł się oprzeć, Ojciec Pio natychmiast odpowiedział: „Jesteś szczę-
śliwy, że tylko na jednej nie możesz chodzić. Ja na żadnej!”. Prosty i  ciepły humor ukazuje 
wewnętrzną równowagę i silną wolę, aby stworzyć atmosferę pogodną i pełną nadziei.
Ojciec Pio w ciągu w swojego życia był oblegany przez ludzi: „szukano go w kościele, w zakry-
stii, w klasztorze. Wszystkich obdarzał swoją miłością, wzbudzając wiarę, rozdzielając łaskę 
oraz niosąc światło i  pociechę Ewangelii. W  ubogich, cierpiących i  chorych widział obraz 
Boga i szczególnie im się poświęcał”.
Uważał, że nie może być prawdziwej miłości do człowieka, jeśli nie wypływa ona z miłości 
do Boga. Jego postawę miłości do braci przedstawia następujące zdanie: „Pracowałem i chcę 
pracować; modliłem się i chcę się modlić; czuwałem i chcę czuwać; płakałem i chcę zawsze 
płakać za moich braci na wygnaniu”.

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
• Czy dziękuję za dar wiary, który jest łaską? 
• Czy w chwilach prób powtarzam: „Jezu, ufam Tobie”?
• Czy moje życie prowadzi innych do Boga?
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Medytacja biblijna
Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozpra-
wiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. 
On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział Mu jeden z tłumu: Nauczycielu, 
przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go 
chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim 
uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich: O, plemię niewierne, dopó-
ki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie! I przywiedli 
go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię 
i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: Od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś 
odrzekł: Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz 
jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam! Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko 
możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu 
niedowiarstwu! A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: 
Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. A on krzyk-
nął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że 
wielu mówiło: On umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. (Mk 9, 14-27)

Wiara nie może być wzbudzona przez nas, pokolenie niewierne. Jest da rem, jaki Bóg ofiaruje 
wszystkim. Jedynym warunkiem otrzymania tego daru jest prośba o niego.
Fundamentalnym jest pragnienie, a przynajmniej pragnienie pragnienia, skierowane do Tego, 
który może wyjść naprzeciw mojemu złu, także mojej niewiary. Moja wolność nie polega na 
wierze lub jej braku - jako niewolnik demona głuchego i niemego nie mam możliwości wierze-
nia - to raczej pra gnienie i pokorna prośba skierowana do Jezusa: „Wierzę, że możesz przyjść mi 
z pomocą w mojej niewierze: udziel mi wiary”.
Opowiadanie ukazuje nam w ojcu prośbę, z jaką każdy powinien zwracać się dla otrzymania 
wiary, w synu natomiast przejście z niewoli demona głu chego i niemego do wolności prowadze-
nia dialogu z Bogiem. W osobie ojca i syna widzimy odpowiednio drogę do wiary i jej rezultat.
Urywek mówi nam ponadto, jak podczas nieobecności Jezusa wspólnota uczniów powinna kon-
tynuować walkę przeciwko złu. Jezus jest na wzgórzu chwały. My, na niskości, dokonujemy tego 
samego dzieła przede wszystkim przez modlitwę, abyśmy zostali uwolnieni od niewiary; ponad-
to możemy uwalniać innych, którzy mają takiego samego ducha nieczystego.

Interpretacja tekstu
W. 14-15. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy roz-
prawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. Sam 
Jezus schodzący z góry, aby kontynuować swoją drogę ku krzyżowi, posiada naturalny i ukryty 
blask, który we wszystkich wzbudza podziw i przyciąga ich do Niego. Jego chwała, także bez bla-
sku przemienie nia, jest większa od chwały Mojżesza schodzącego z Synaju. Jest to ta sama chwa-
ła Boża, przed którą rozpraszaj ą się wrogowie ((Lb 10,35; Ps 68,a) i gro madzą Jego przyjaciele.
W. 16. O czym rozprawiacie z nimi? Jezus pragnie, abyśmy Go rozpoznali i powierzyli Mu to, co 
nam leży na sercu. Ważnym jest zdawać sobie sprawę z tego, co my pragnie my osiągnąć, a co 
pragnie On. Dyskusja posiada zawsze pewną cechę nega tywną: ukazuje niemożliwość rozwią-
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zania problemu. Na ogół dyskusja gma twa problem i staje się okazją do rewanżu jednej strony 
nad drugą. W dysku sji, całkowicie różnej od rozeznania, które dokonuje się podczas modlitwy, 
nigdy nie osiąga się prawdy. Zwycięża zawsze gorszy, to znaczy arogant.
W. 17. Jeden z tłumu odpowiedział Mu. Kto cierpi, nie dyskutuje zawzię cie. Jego głos wyłania się 
z tłumu. Jest to okrzyk skierowany ku Panu, skoncentrowany tylko na jednym. Scena ma swój 
fundament i staje się dialogiem między Jezusem i ojcem dziecka.
Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna. Uzdrowienie syna, którego ojciec oczywi-
ście pragnie, stanie się znakiem tego, co dokona się w nim samym: przejściem od niewiary do 
wiary.
Który ma ducha niemego. Człowiek stworzony został do dialogu z Bogiem. Niemota jest widzial-
nym objawem załamania się tego dialogu. Według Jezu sa związana jest niemota z głuchotą, któ-
ra jest przyczyną niemoty. Dziecko reprezentuje każdego człowieka, który na skutek oszustwa 
szatana pozostał głuchy na Boga, objawiającego mu swoją miłość, a w konsekwencji nie może 
odpowiedzieć swoją miłością.
W. 18. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami. Opis zła 
jest drobiazgowy i powtórzony trzykrotnie. Jego analiza jest tym dokładniejsza i bardziej precy-
zyjna, im mniejsza jest możliwość rozwiązania go. Opanowuje ono człowie ka potrząsając nim 
jak marionetką w swych szponach.
Drętwieje. Traci limfę żywotną; staje się sztywnym i zamkniętym jak uschła ręka, niezdolnym 
do otwarcia się na dar.
Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili. Misją uczniów jest kon tynuacja działalności 
Jezusa: głoszenie Ewangelii i wyrzucanie demonów.
Ale nie mogli. Są niezdolni do pokonania szatana, gdyż sami są niewolni kami tego samego zła. 
Zło, łatwo dostrzegalne w in nych, jest bardzo trudne do rozpoznania w nas samych. Także ojciec 
poczuje konieczność przejścia od prośby o miłosierdzie dla swego syna do błagania o zaradze-
nie jego niedowiarstwu. Łatwiej jest zobaczyć oblicze czyjeś niż swoje własne. Bliźni służy nam 
jednak za zwierciadło.
W. 19. O plemię niewierne. Jest to diagnoza postawiona przez Jezusa, któ ry rozciąga niewiarę na 
wszystkich. Odkrył ją już w uczniach oraz spotkał się z nią pośród bliskich. Teraz ojciec dziecka 
rozpoznaje ją w sobie. Demon głuchy i niemy opanowuje wszystkich. Wezwani jesteśmy do roz-
poznania go i do błagania o uwolnienie od niego.
Dopóki mam być z wami? Nadejdzie moment, w którym zostanie zabrany Oblubieniec. Jak po-
stąpimy podczas Jego nieobecności? Lecz właśnie Jego odejście uczyni możliwą naszą wiarę. Da 
nam poznać kim jest Bóg i pociągnie wszystkich do siebie.
Jak długo mam was znosić? Niewiara człowieka w miłość Jezusa stanowi nieznośną udrękę dla 
Boga. Doprowadzi ona Jezusa do śmierci krzyżowej. Dopiero tam skończy się Jego udręka, gdy 
obciąży się wszystkimi naszym grzechami.
W. 20. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się 
z pianą na ustach. W obecności Jezusa wybuchają gwał townie opory zła. Wpierw pozostawały 
uśpione, gdyż panoszyły się niekwe stionowane. Zło ujawnia się takim w spotkaniu z dobrem. 
Jedy nie światło pozwala zrozumieć, że ciemność jest jego brakiem, a oko, mimo że stworzone 
jest dla światła, na początku cierpi i broni się przed nim.
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W. 21. Od jak dawna to mu się zdarza. Zło to istnieje od dzieciństwa, nie od narodzin. Czło-
wiek bowiem stworzony został na obraz Boży. Dopiero póź niej zły duch wziął go w posiadanie. 
Istotnym jest zdawać sobie sprawę, że zło nie jest rzeczywistością pierwotną. W przeciwnym 
wypadku nie można byłoby nawet pragnąć dobra.
W. 22. Często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz. Jezus chce 
i może. To my nie możemy, jeśli nawet pragniemy. Jezus chce, abyśmy pragnęli, aby nam udzielił 
swego daru. „Czy chcesz wyzdrowieć?” - pyta paralityka, aby go uleczyć.
Zlituj się nad nami i pomóż nam. Jest to fundamentalna prośba człowie ka, który jest w potrzebie 
(pomóż nam) i potrzeba miłości bezinteresownej (zlituj się nad nami). Prośbie tej odpowiada 
rzeczywistość Boża, której istotą jest życie, a której życiem jest miłosierdzie.
W. 23. Jeśli możesz? Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Nic nie jest niemożliwe dla wierzą-
cego, gdyż jest on z Bogiem, dla którego wszystko jest możliwe. Trędowatemu, który powiedział 
do Jezusa: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”, objawił swoją wolę: „Chcę, bądź oczyszczony!”.
Pomijając to, że Jezus tego pragnie, wszystko zależy od mojej wiary. Ma ona wszechmocną po-
tęgę, gdyż przyjmuje moc Boga, który mi przy chodzi z pomocą i lituje się nade mną. Jak jednak 
może posiadać wiarę ktoś, kto jej nie ma?
Wydaje się to być problemem nie do rozwiązania, ale tylko pozornie! W rze czywistości by po-
siąść to, czego nie mam, wystarczy zdać sobie sprawę, że nie posiadam tego i poprosić o to.
W. 24. Ojciec chłopca zawołał. Krzyk ojca jest taki sam jak krzyk niewido mego, który wzywa 
pomocy, tak bardzo różny jednak od krzyku de monów, które chciałyby oddalić Jezusa.
Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. Ojciec wydaje się zaprzeczać sobie: wierzy, czy nie wierzy? 
Wiara zajmuje miejsce niewiary. Człowiek ów wierzy, że Jezus jest tak potężny, że może przyjść 
mu z pomocą we wszystkim, także w przezwyciężeniu niewiary. Prosi o wiarę, a prosi z ufnością, 
opierając się nie na własnej wierze, której nie posiada, ale na wierności Jezusa. Odwołuje się do 
miłosierdzia Jezusa, które wychodzi naprzeciw naszym potrzebom, a w szczególności naszym 
najgłębszej potrzebie, jaką jest zwierzenie Jezusowi.
Wiara jest darem par excellence, który uwalnia nas od demona głuchego i niemego, przywraca-
jąc nas do naszego pierwotnego życia synów.
Taka modlitwa zostaje zawsze wysłuchana sama w sobie, zaledwie zosta nie wyrażona. Wyraża 
bowiem zaufanie do Jezusa przewyższające wszelką nieufność.
W. 25. Duchu niemy i głuchy. Jezus wie, że duch jest nie tylko niemy, jak mu to powiedział oj-
ciec. Jest niemy, ponieważ jest głuchy. Nie umiemy mó wić, gdyż nie potrafimy słuchać, a nie 
potrafmy słuchać, gdyż nasze ucho jest wypełnione innym słowem.
Rozkazuję ci, wyjdź z niego. Zwycięstwo nad duchem niemym i głuchym oznacza przejście od 
niewiary do wiary, przejście trudne, które dokonuje się przez śmierć i zmartwychwstanie do 
nowego życia. To dzięki chrztowi zosta liśmy pogrzebani z Chrystusem i w Nim powstajemy do 
życia przez wiarę w moc Bożą.
I więcej w niego nie wchodź. Jezus wydaje to polecenie, gdyż duch nieczysty stara się powrócić 
ponownie z pomocą siedmiu demonów gorszych od niego. Życie wierzącego jest ciągle zagrożo-
ne przez demona niewiary. Jeśli ktoś otworzy się na niego, jego stan staje się gorszy od poprzed-
niego. „Ten, komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10,12).
Każdego dnia modlimy się, „abyśmy nie popadli w pokusę”. Pokusą jest apostazja. Utrata wiary 
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w ojcostwo Boga jest równoznaczna z wpadnięciem w szpony ducha niemego, który nie pozwa-
la nam wymówić „Abba” - słowa które czyni nas synami.
W. 26. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak ze wielu mówiło: „On umarł”. Jest to obraz tego, 
co dokonuje się w czasie chrztu, który włącza nas w misterium Chrystusa: umiera stary człowiek 
tkwiący w złu. Krzyż Jezusa będzie definitywnym egzorcyzmem.
W. 27. Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Mamy tu te same słowa, które używane są w 
opisie zmartwychwstania Jezusa, pierworodnego mię dzy wielu braćmi. Chłopiec ten jest obra-
zem każdego ochrzczonego, który wzięty przez Jezusa za rękę, przechodzi wraz z Nim do życia 
po śmierci.

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


