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Rozpoczęcie
Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego, pieśń ku czci św. Ojca Pio.

Modlitwa SłoweM BożyM
Pomocą w modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym może być medytacja biblijna, której tekst 
znajduje się na końcu konspektu. Tekst medytacji można rozdać członkom grupy jakiś czas 
przed spotkaniem do osobistego rozważenia.
Każdy z uczestników ma przed sobą tekst Pisma Świętego: Mk 2,13-17. Wybrana osoba odczytuje 
uroczyście fragment Ewangelii. Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jeszcze 
raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczególnie poru-
szyło jego serce. W ten sposób słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają ponownie, urywanymi zda-
niami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.
Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do 
czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się 
w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.
Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Słowem Bożym i przechodzi do ko-
lejnego punktu spotkania.

Katecheza
Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które są głównym tekstem dotykającym tematu spotkania, 
następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są odpowied-
nie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć im to zada-
nie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania i wygłoszenia 
katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, ożywiającym ich 
wiarę i jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Kościele. Oczywiście wy-
maga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi taką osobę i rozeznaje 
owoce rodzące się w Grupie. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
W przygotowaniu katechezy można posłużyć się tekstem poniższego rozważania, którego auto-
rem jest Roman Rusek OFMCap. 

KonspeKt spotKania formacyjnego 
dla grup modlitwy ojca pio

Pięć rad Ojca Pio
luty 2017
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Pięć rad Ojca Pio
Ojciec Pio uważał, że nie trzeba wiele, aby wieść życie naprawdę pobożne. Wystarczy 
przyjąć w życiu duchowym pewne zasady i je realizować. Jako wielki znawca dusz 
ludzkich ten wielki spowiednik często udzielał rad ludziom pragnącym rozwijać 
swoje życie duchowe. Można je na płaszczyźnie ogólnej sprowadzić do pięciu waż-
nych wskazówek. 
1. Rozważaj wielkie miłosierdzie Boże – ono przemienia naszą nędzę w dzieło swo-
jej dobroci i łaskawości; z naszej złości i jadu nieprawości potrafi wysączyć zbawcze 
soki dla naszych dusz. Czy zatem Bóg nie potrafi tego samego uczynić z naszymi 
utrapieniami, troskami i doświadczeniami? Dlatego nie trzeba się nimi dręczyć, ja-
kiekolwiek by nie były, a tylko starać się z całego serca kochać Boga, a wszystko wyj-
dzie na dobre. Nie trzeba nawet za dużo przemyśliwać nad spodziewanymi efektami, 
czasem ich spełnienia i owocami. Jeśli Bóg kładzie na twoje oczy błoto niewiedzy, nie 
robi tego, by pozbawić cię wzroku, ale dla jego polepszenia. On pragnie uczynić cię 
wspaniałym, godnym miłości i podziwu przed aniołami. Może Bóg chce, byś upadł, 
jak ongiś św. Paweł, który spadł z konia?
Nie trać nadziei i odwagi z powodu swoich upadków, ale uczyń wielki akt pokory, 
ożywiając i odnawiając nadzieję. Tracić otuchę i niecierpliwić się po upadku – to 
sztuczka i zasadzka nieprzyjaciela, która sprawi, że oddasz mu broń i pozwolisz na 
odniesienie zwycięstwa. Nigdy nie ulegnij, gdyż łaska Pana zawsze jest gotowa, by cię 
podźwignąć.
2. Niech następujące słowa zostaną wyryte w twej duszy: Bóg jest naszym Ojcem. 
Czy jest zatem sens bać się Tego, który zapewnił, że bez Jego woli i opatrzności nawet 
włos z głowy nam nie spadnie? To naprawdę wspaniałe, że będąc Jego dziećmi, mo-
żemy wypełniać kolejne zadanie: kochać Go i Mu służyć! Wypełniaj swoje obowiąz-
ki i nie martw się o nic więcej. Zobaczysz, że gdy tak będziesz układał swoje życie, to 
Jezus sam zatroszczy się o ciebie. „Myśl o Mnie, a ja będę myślał o tobie” – powie-
dział do św. Katarzyny ze Sieny. Potwierdza tę prawdę biblijny mędrzec, gdy mówi: 
„Ojcze Odwieczny, Twoja opatrzność rządzi wszystkim” (por. Mdr 14,3).
3. Czy powalił cię kiedykolwiek trud zmęczenia i zniechęcenia, gdy nie odczuwałeś 
żadnej ufności do Boga? Odpowiesz zapewne, że nie. Dlatego znowu zapytam: Z ja-
kiego zatem powodu nie starasz się ochoczym sercem pokonać przeciwności? Jeśli 
Bóg nie opuścił cię w przeszłości, to jakże mógłby tak postąpić w przyszłości? Prze-
cież wtedy będziesz do Niego należał bardziej niż wcześniej. Nie trzeba trwożyć się 
tym, co dopiero ma się wydarzyć. 
Może zło w ogóle nie przyjdzie? A choćby przyszło, Bóg da ci siły, by je znieść i prze-
trzymać. Boski Mistrz polecił św. Piotrowi, by szedł po morskich falach. Ten się 
uląkł, gdy zawiał wiatr i zaczął tonąć, ale Boski Mistrz podał mu rękę i zapytał z wy-
rzutem: „Małej wiary, czemu zwątpiłeś?” (Mt 14,31). Jeśli Bóg każe nam chodzić po 
wzburzonych falach, nie trzeba wątpić, nie trzeba się lękać. Bóg jest z tobą, miej od-
wagę, a będziesz się cieszył wolnością.
4. Dla dzieci Bożych bardzo małe znaczenie ma krótkie życie, które przemija, gdyż 
przez wieczność będziemy żyli w chwale Bożej. Zastanów się, czy idziesz właściwą 
drogą do wieczności, czy już stawiasz swoją stopę na tej drodze. Oby twe stopy zmie-
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rzały w tym kierunku, byś był szczęśliwy, bo nie ma znaczenia życie w przemijają-
cym i niespokojnym świecie.
5. Zachowaj w sercu Jezusa Ukrzyżowanego, a wszystkie krzyże świata wydadzą się 
różami. Kolce korony cierniowej Zbawiciela raniące Jego głowę doświadczą i ciebie, 
ale ten ból wyda się słodki.
Dopóki w naszym ciele krąży krew, dopóty trwa walka między dobrem a złem. Pró-
by, jakim poddaje cię Pan, są znakiem Jego szczególnego umiłowania i jakby drogo-
cenną perłą dla twej duszy. Wszystkie trudności przeminą bardzo szybko, jak zima 
przed wiosną. Także po naszym życiu doczesnym, które tak szybko upływa, przyj-
dzie niekończąca się wiosna, tym bogatsza i piękniejsza, im więcej było nawałnic 
i burz.

dzielenie w GRUpach
Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia. Jest to bardzo ważny moment spotkania 
formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom grupy, łączy treści 
poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się 
w grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.
Aby dzielenie mogło spełnić swoją rolę, grupa w nim uczestnicząca nie może być zbyt licz-
na. Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w  spotkaniu bierze udział 
większa liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na małe grupy i wyborze 
prowadzących dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie tej części spotka-
nia, stawianie pytań zachęcających do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników miał 
możność zabrania głosu. Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się 
do jednej z grup.
Dobrze jest wcześniej ściśle wyznaczyć czas na tę czynność, jednakowy dla wszystkich małych 
grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od 
liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Pytania do dzielenia w grupach:
•  Czy traktuję swoje życie jako zadania do wykonania, czy też jako źródło przyjemności?
•  Czy przy podejmowaniu decyzji zastanawiam się, jaki będzie ich skutek?
•  Czy zawsze kieruję się prostą ewangeliczną zasadą: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe?

zaKończenie
Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w  całości. Można przekazać niezbędne 
ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Gru-
py oraz błogosławieństwem kapłana.
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Medytacja BiBlijna
Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A prze-
chodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź 
za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników 
i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za 
Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celni-
kami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał 
to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem 
powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mk 2,13-17).

„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”, mówi Jezus. Na ziemi jednak „nie 
ma sprawiedliwego, nawet ani jednego” (Rz 3,10), „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są 
chwały Bożej” (Rz 3,23). Pan więc przyszedł do wszystkich. Jest lekarzem, Zbawicielem wszyst-
kich. Przyjmują Go jednak tylko ci, którzy wiedzą, iż są chorzy i zagu bieni. Sprawiedliwi pozo-
stają zawsze na liście oczekujących zbawienia, do póki nie uznają się za grzeszników. Wcześniej 
nie mogą zostać zbawieni.
Grzesznicy powołani są do wiary. Prze baczenie staje się powoła niem do nowego życia. Uzdro-
wiony paralityk chodzi; grzesznik, który otrzy mał przebaczenie, idzie za Jezusem. Także Lewi, 
uwiązany przy cle, wstaje i idzie za Jezusem oraz udaje się do swego domu, gdzie spożywa z Pa-
nem posiłek.
Mamy tu dwie sceny ściśle ze sobą związane: powołanie Lewiego i wspólny posiłek wraz z grzesz-
nikami. Pierwsza scena wyjaśnia, że nasz grzech nie stoi na przeszkodzie powołaniu nas przez 
Jezusa; Jego posiłek z grzesznikami ukazuje cierpliwość, z  jaką On odnosi się do tego, kto za 
Nim idzie, a dotychczas nie zerwał jeszcze całkowicie ze złem. Euchary stia, której obrazem jest 
posiłek, nie jest tylko pokarmem ludzi doskonałych. Jest również lekarstwem dla słabych, wiaty-
kiem dla tych wszystkich, którzy stracili ufność, którzy mają do przebycia jeszcze daleką drogę. 
Dlatego chcąc godnie „celebrować święte misteria” nie powinniśmy uważać się za sprawiedli-
wych, ale „uznajmy nasze grzechy”; nie przystępujmy jed nak do komunii z Jezusem, zanim nie 
powiemy: „Panie, nie jestem godzien”.
Jezus jest lekarzem, który przyszedł, by przynieść miłosierdzie Ojca. Jest darmową miłością któ-
rej wielkość jest proporcjonalna nie do naszych za sług, ale do naszych potrzeb. Czyż matce nie 
leży bardziej na sercu dziecko najbardziej nieszczęśliwe? Zbawienie to przyjęcie tej miłości.

Lektura tekstu

W Ewangelii Marka Jezus ciągle „wychodzi” i „idzie”. Całe Jego życie jest exodusem, który kreśli 
dla nas drogę. 
Przechodząc, Jezus ujrzał Lewiego. Jak przy innych powołaniach, wchodzi w grę przede wszyst-
kim spojrzenie, to znaczy serce Jezu sa. W tym, który uważał siebie za „pasożyta” i którego inni 
mieli za takiego, Jezus dostrzega prawdę, o której Pan powiedział: „Ty jesteś cenny w moich 
oczach, ponieważ jesteś godny szacunku i ja cię miłuję”. Dlatego „nie lękaj się, bo cię wykupiłem, 
wezwałem cię po imieniu, tyś moim” (Iz 41,14; 43,4.1). W słynnym obrazie Caravaggio spojrze-
nie Jezusa ukazane jest jako snop światła, który wyrywa Lewiego z tumanu ciemności. Lewiego, 
syna Alfeusza. Tradycja identyfikuje go z Mateuszem.
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Podobnie jak uzdrowiony paralityk leżał na łożu, Lewi siedzi w komorze celnej, jak sparaliżo-
wany na miej scu, które stanowi dla niego jego życie. Wezwanie Jezusa skierowane jest do osób, 
które akurat czy nią coś innego. Zwraca się Jezus do ludzi, którzy łowią ryby, pracują, liczą pie-
niądze! Stwórcza moc Jego wzroku i Jego słowa dokonują coraz trudniej szych rzeczy. Wszystko 
możliwe jest dla Boga. Możliwym jest dla Niego rów nież powołanie do zbawienia kogoś, kto 
całkowicie skoncentrował się na gro madzeniu bogactwa.
Na słowa “Pójdź za Mną”, podkreślające, że wiara chrześcijańska to naśladowanie Chrystusa, 
a naśladuje się tylko tego, kogo się kocha, aby móc być „z nim”, Lewi wstaje i idzie za Jezusem. 
Paralityk, który spał na łożu swego grzechu, obudził się. Lewi, który umarł w klatce swego ego-
izmu, powstał do nowego życia. Zaczął naśla dować Jezusa. Zostawił wszystko, by zdobyć więk-
szą radość: skarb swego życia, znalazł drogocenną perłę (Mt 13,44n).
W następnej scenie Lewi może w swoim domu przyjąć Jezusa. Na uczcie w domu Lewiego jest wie-
lu celników i grzeszników. Grzesznikami są ci, którzy przekraczają Prawo. Celnicy byli grzeszni-
kami pogardzanymi w szczególny sposób: mieli zlecone pobieranie opłat na konto obcych właści-
cieli. Znienawidzeni przez wszystkich z racji swego zawodu, zaliczani byli do pogan ciemiężycieli, 
od których byli zależni. „Grzesznicy” oznaczało również „poganie”. Wspólne spo żywanie z nimi 
posiłku budziło problemy także w pierwszej wspólnocie chrze ścijańskiej (por. Dz 11,3).
Jezus zwykł brać udział po siłkach z grzesznikami. Pośród nich zaczął swoją misję w czasie chrztu, 
po śród nich zakończy ją na krzyżu. Zarzucano Mu, że jest „żarłokiem i pija kiem”, „przyjacielem 
celników i grzeszników” (Mt 11,19; Łk 7,34). 
Uczta jest częstym obrazem królestwa Bożego. Spożywanie wspólnie po siłku jest aktem zażyło-
ści, pokoju i radości. Są sobie bliscy ci, którzy wspól nie spożywają posiłek. Teraz Bóg i człowiek 
- człowiek grzeszny - siedzą przy tym samym stole: należą do tej samej rodziny.
Jezus nie tylko przebacza grzechy. Czyni coś więcej: dzieli takie samo życie z grzesznikami. Jego 
przykład poucza nas, byśmy nie odsuwali się od grzeszników, ale od grzechu. Uzdalnia nas do 
tego komunia z „lekarzem”, który przyszedł, aby nas uzdrowić przez przebaczenie, które staje się 
pełną solidarnością w braterskim współbiesiadnictwie.
Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów, a więc ekspertci w dziedzinie Prawa gorliwie 
je zachowujący, negatywnie patrzą na to, że Jezus je z  grzesznikami i  celnikami. Gorszącym 
jest to, że sprawiedliwy przebywa z niesprawiedliwymi. Albo sam Pan jest grzesznikiem - co 
niemożliwe - albo czyni coś, co wykracza poza wszelką sprawiedliwość. Wpierw mówiono, że 
grzesznicy siedzieli przy stole z Nim, teraz mówi się, że On jada z nimi: jest tu pokazana pewna 
wzajemność. „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20).
Faryzeusze, zwracając się nie bezpośrednio do Jezusa, ale do Jego Jego uczniów, wskazują na pro-
blem, który rzeczy wiście ciągle powraca we wspólnocie chrześcijańskiej: jak postępować z tym, 
kto jest naśladowcą Chrystusa, a nie jest jeszcze doskonałym? Jak postępo wać z grzesznikami 
w Kościele? Jak odnosić się wobec pogan? “Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”
Pytanie skierowane jest do uczniów; odpowiedź jednak pochodzi od Jezusa. Taka jest metoda 
postępo wania Kościoła: każdy przedstawiony Kościołowi problem znajduje swoją odpowiedź 
w Jezusie. To, co On czynił i co mówił, stanowi nowe prawo. Każ dy problem powinien być roz-
wiązywany przez odwołanie się do Jego przy kładu. Winniśmy postępować wobec grzeszników 
nie inaczej, ale tak jak On. On czuje wstręt do zła, ale dlatego kocha chorego. My zaś, gdy nie-
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nawidzimy chorego, to dzieje się tak dlatego, że kochamy zło. Jezus nienawidzi grzechu, ale ko-
cha grzeszników. My natomiast nienawidzimy grzeszników, gdyż jesteśmy jeszcze niewolnikami 
grzechu. Gdy pokochamy braci nieskończenie czułą miłością Ojca, poczynając od ostatnich, 
wówczas będzie doskonała w nas miłość Syna i będziemy do Niego podobni.
Zdrowi, wartościowi i mocni to ci, którzy uważają się za sprawiedliwych i samowystarczalnych. 
Wystarczają sami so bie i odrzucają zbawienie. Gardzą zaofiarowanym im zbawieniem, gdyż uwa-
żają, że go nie potrzebują. Faktycznie jest tak, że go nie znają. Myślą jedynie o zachowaniu Prawa. 
Ale Prawo potępia wszystkich. Tylko darmowa i miło sierna miłość Boga zbawia wszystkich.
W Starym Testamencie lekarzem jest sam Bóg. Tylko on może uzdrowić człowieka, tak jak tylko 
kochany może uleczyć ranę miłości. Czło wiek stworzony jest dla Boga i tylko „jedząc z Nim” 
leczy swoją śmiertelną chorobę.
Zadaniem Prawa nie jest usprawiedliwienie, ale raczej przekonywanie o grzechu. Prawo ukazuje 
zło, abyśmy udali się do lekarza. Jest „pedagogiem”, to znaczy niewolnikiem, który w starożyt-
ności przyprowadzał zbuntowanego syna, aby mistrz go wychłostał.
Misją Syna Człowieczego na ziemi jest przebaczanie grzesznikom, ukazanie darmowej miłości 
Ojca, będącej jedynym zbawieniem synów. Kto nie zasiada przy stole z grzesznika mi, nie spo-
żywa posiłku z Panem, który go jada z grzesznikami. Wyklucza się od zbawienia i nie spotka 
lekarza swego zła. Kto uważa się za sprawiedli wego, gdyby nawet zachowywał całe Prawo, nie 
zachowuje tego jedynego, które daje życie: bezinteresownej miłości. Ponadto oszukuje siebie: 
utwier dza się we własnej sprawiedliwości, by bronić się przed Bogiem, jak gdyby On był zły. Ta 
nieznajomość Bożej miłości jest grzechem radykalnym, źró dłem wszelkiego grzechu.
Grzesznik, który przekracza Prawo, będzie w stanie prze żywać je na tyle, na ile czuje, że jest 
kochany i że mu przebaczono, że jest zbawiony i usprawiedliwiony przez łaskę Chry stusa, która 
uzdalnia go do naśladowania Jezusa. Sprawiedliwy natomiast jest zgubiony i obciążony grze-
chem: samotnie spożywa ciężko zapracowany chleb, dopóki odrzuca zaproszenie na wielką 
ucztę wystawio ną dla grzeszników.
Nowa sprawiedliwość to przyjęcie tej niezasłużonej miłości, która uzdal nia nas do odwzajem-
nienia miłości, jąką my jesteśmy kochani. Tego nie może sprawić żadne prawo, otrzymaliśmy to 
tylko dzięki łasce. Zawsze pozostajemy niedoskonałymi i potrzebującymi poprawy, ale dlatego 
nie za przestajemy iść z Jezusem ani On nie rezygnuje ze „spożywania” razem z na mi. Dlatego 
powinniśmy zawsze przebaczać sobie wzajemnie, jak Bóg prze baczył nam w Chrystusie.
Jeśli w Kościele wyklucza się publicznych grzeszników, nie oznacza to, że Bóg ich nie kocha. 
Wprost przeciwnie. Czynimy to jedynie, by napiętnować grzech. Także to jest posługą miłosier-
dzia! Ale powinno się jasno okazywać, że nie są oni potępieni. Jeśli zostają oddzieleni od innych, 
to po to, by okazać im szczególną troskę, jak również by nie zarazili słabszych. Kto chciałby ich 
wykluczyć, sprzeciwiałby się woli Chrystusa, lekarza człowieka i zbawiciela grzeszników.
Zło i słabości pozostające w wierzącym nie powinny być powo dem potępienia ze strony innych, 
ani zniechęcenia i  smutku ze strony zain teresowanego. Nic już od tąd nie może nas oddzielić 
od miłości Boga, którą jest dla nas Jezus Chry stus, który oddał swoje życie za nas, gdy byliśmy 
jeszcze grzesznikami.

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


