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KATECHEZA 

Duchowe towarzyszenie rozwijane przez Ojca Pio posiada wiele form i jest nacechowane 

ogromną intensywnością oraz całkowitym zaangażowaniem. Nie sposób wymienić wszystkie 

cechy, jakie można dostrzec w procesie kierownictwa duchowego sprawowanego przez Ojca Pio 

wobec swych ojców. Oto niektóre z nich: stawianie Boga nade wszystko, pragnienie świętości dla 

swoich starszych ojców i zachęcanie ich do zdobywania i rozwijania cnót wiary, nadziei i miłości, 

nadprzyrodzona więź uczuciowa, wyczucie psychologiczne, konkretność w udzielaniu pomocy 

duchowej. 

Dla Ojca Pio najważniejszy jest Bóg – to On stanowi centrum podjętego przez niego 

kierownictwa duchowego swoich ojców, to z Nim pragnie zjednoczyć siebie i swoich starszych 

braci. Tę Bożą obecność odkrywa Ojciec Pio, gdy pisze do ojca Benedetta: „Czuję Pana Boga  

w centrum duszy. (...) Odczuwam, że jest obecny we mnie, lecz jakżeż wielkimi mrokami jest 

okryta ta Jego obecność!”. Do odkrywania tajemnic Bożej miłości w życiu zachęca Ojciec Pio 

swoich współbraci, czyniąc to zwłaszcza w chwilach trudnych doświadczeń: „Tak, Ojcze, to 

postępowanie Pana Boga z Tobą jest szczególnym umiłowaniem Ciebie. (...) Dalej, nie martw się  

i nie szukaj Pana Boga poza Tobą, ponieważ On jest wewnątrz Ciebie, jest z Tobą, jest w Twoich 

jękach, jest w Twoich poszukiwaniach”. Na koniec swoich uwag wyraźnie wskazuje na Moc: „Nie 

obawiaj się, Mój Drogi Ojcze i wierz mi, ponieważ powiedziałem Ci to w imieniu Jezusa 

Chrystusa”. Jezusowe wezwanie do doskonałości na wzór świętości Jego Ojca (por. Mt 5, 48) 

Ojciec Pio czyni celem i programem spełnianej przez siebie funkcji wobec swych przełożonych. W 

liście do ojca Agostina z okazji jego imienin Ojciec Pio, składając najlepsze życzenia, pisze dalej: 

„Jednak nie mniej ważnym życzeniem jest to, abyś stał się świętym, wielkim świętym”. Zaś do ojca 

Benedetta w liście z 2 kwietnia 1917 roku wyraża własne pragnienie świętości dla swojego 

przełożonego: „Moje serce tak kocha twą duszę (...) i pragnie dla Ciebie pełni chrześcijańskiej 

doskonałości, za którą Twa dusza gorliwie tęskni”. 



Zakonnik z San Giovanni Rotondo wie, jaka jest najprostsza i najpewniejsza droga do 

osiągnięcia doskonałości, dlatego wzywa swych ojców do tworzenia dzieła wiary poprzez 

podejmowanie trudów miłości i pokładanie wytrwałej nadziei w Panu Jezusie Chrystusie  

(por. 1 Tes 1,3). Stygmatyk zachęca swoich kierowników duchowych do praktykowania tych cnót,  

a zwłaszcza miłości, która pochodzi od Boga i rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 

Świętego, który został nam dany (Rz 5,5). Ten wierny syn św. Franciszka z Asyżu, który ukochał  

z całych sił Boga, cały świat i każdego człowieka, widzi praktykowanie miłości w oddaniu 

wszystkich sił Bogu (por. Pwt 6,5), a tym samym w odwróceniu się od złego ducha i walce z nim: 

„Największą miłością jest wyrywanie dusz szatanowi, aby zdobyć je dla Jezusa Chrystusa”. Miłość, 

a przez nią pozostałe cnoty, widzi Ojciec Pio nie w stanie, który można ostatecznie posiąść na 

ziemi, ale w nieustannym pragnieniu kochania Boga i bliźnich. W jednym z listów w wielkiej 

pokorze wyraża dokładnie to pragnienie wzrostu w miłości do swoich braci: „Widzę, że bardzo 

brakuje mi miłości bliźniego”.  

Z rozwoju cnót ewangelicznych wynika nadprzyrodzona więź uczuciowa Ojca Pio łącząca 

go z ojcem Benedettem i ojcem Agostinem w kierownictwie duchowym: współodczuwa, swoimi 

czyniąc problemy, cierpienia i radości innych. Przyjmuje za własny ideał św. Pawła: „Dla słabych 

stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle 

ocalić przynajmniej niektórych” (1 Kor 9,22). Ojciec Pio jest kapłanem na jedyny wzór Chrystusa, 

doświadczonym i współczującym na Jego podobieństwo (por. Hbr 4,25), a także ze względu na 

własną słabość (por. Hbr 5,2).  

Prawdziwe współczucie zawsze rodzi się w perspektywie miłości i pokory (por. 1 P 3,8), 

dlatego podobnie jak matka przeżywa wszystkie ważne wydarzenia ze swoim dzieckiem, tak Ojciec 

Pio łączy się odczuciami ze swoimi braćmi: „Martwię się jedynie na myśl, że jesteś w tak 

krańcowych próbach doświadczenia. Odczuwam Twoje cierpienia jak moje”. Ojciec Pio swoim 

kierownictwem duchowym obejmuje egzystencjalny wymiar osób powierzonych jego opiece, łączy 

się z nimi w radości i bólu, po prostu im towarzysząc. Daje temu świadectwo, pisząc do ojca 

Benedetta: „Pracowałem i chcę pracować, modliłem się i chcę się modlić, odbywałem czuwania  

i chcę je odbywać; płakałem i chcę płakać ciągle na tym ziemskim wygnaniu w intencji moich 

braci”. Jak Mojżesz, identyfikuje się z tymi, których Bóg mu powierzył, aż po złożenie siebie jako 

ofiarę przebłagalną: „Co do moich braci? Niestety! Jakżeż często – by nie powiedzieć zawsze, 

muszę z Mojżeszem mówić Bogu-Sędziemu: «albo przebacz temu ludowi, albo mnie wymaż  

z księgi życia»” (por. Wj 32,31-32). 

Kolejną cechą, jaka wyróżnia Ojca Pio w jego sztuce prowadzenia po drogach ducha, jest 

wyczucie psychologiczne, pozwalające dostosować się do osobistych uwarunkowań prowadzonych 

przez niego osób. Ta zdolność bierze u Ojca Pio początek z Bożej łaski – jest charyzmatem dla 



służby wspólnocie, a z drugiej strony rozwija się dzięki własnym doświadczeniom, np.: pokus 

szatańskich, cierpienia, ciemnej nocy, skrupułów itp. One sprawiają, że Ojciec Pio rozumie 

człowieka, który zwraca się do niego o pomoc. W ten sposób w świetle wiary, rozumu  

i doświadczenia szuka on dla każdej osoby możliwie najlepszego rozwiązania problemów, 

podchodząc do nich na wiele różnych sposobów, zgodnie z uwarunkowaniami każdego przypadku. 

Następną zaletą Ojca Pio jako kierownika duchowego jest jego konkretność w prowadzeniu. 

Ten, który uważa, że jest ślepy w sprawach, które dotyczą jego samego, staje się wspaniałym 

przewodnikiem na drogach duchowej wspinaczki dla swoich starszych braci. Jego pedagogia opiera 

się na jasnym, szczerym i śmiałym upominaniu, udzielaniu rad i dodawaniu odwagi, głównie  

w doświadczaniu pokus i odkrywaniu podstępów złego ducha. Proszony przez swoich duchowych 

ojców o udzielanie im porad duchowych, Ojciec Pio początkowo z nieśmiałością, lecz z wielkim 

zdecydowaniem podejmuje się służenia im w kierownictwie duchowym: „A więc odwróćmy nieco 

role i będę mówił odważnie i szczerze. Wezwany do wyrażenia opinii o tym, co mi napisałeś  

w Twoim liście, oświadczam, bez urażenia prawdy, wobec Boga i mego sumienia, że to wszystko, 

co mi napisałeś w Twoim liście, jest skutkiem pokusy. Ojcze, Bóg wie, z jakim duchem mówię w 

tej chwili”. Ojciec Pio wzywa swoich ojców do kroczenia po wyznaczonych drogach, dlatego 

zachęca ich do radości i miłości okazywanej każdemu człowiekowi, a także przestrzega przed 

osądzaniem kogokolwiek, narzekaniem i wszelką próżnością. 
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Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej: 

• Czy staram się posiąść cechy, o które proszę w modlitwie za kierowników duchowych: 

światło Ducha świętego i współczucie okazywane innym? 

• Czy staram się upominać z miłością, jak człowiek, który skutecznie udziela dobrych rad 

innym? 

• Czy umiem powiedzieć prawdę nawet wtedy, gdy na tym tracę? 


