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KATECHEZA 

Życie Ojca Pio jest nieustającą i wyczerpującą walką z szatanem, której doświadcza przez 

całe życie. Szatan, widząc, jak wiele czyni on dla chwały Bożej i zbawienia ludzi, atakuje go i kusi 

jego ducha na różne sposoby, pragnąc wmówić mu pychę, siejąc niepokój i obawy oraz kłamstwo. 

Zwodnicze plany Złego dotyczą przede wszystkim wyrwania z serca Ojca Pio – jak sam pisze – „tej 

wiary i tej mocy, którą otrzymuję od Ojca Światłości”. Namawia go on również do wystąpienia z 

zakonu i przyjęcie życia świeckiego. 

Ten wróg doskonałości z wielką wściekłością przeszkadza przede wszystkim w 

korespondencji duchowej Ojca Pio z jego kierownikami. Złe duchy nakazują mu zerwać wszystkie 

związki z ojcem Agostinem, tłumacząc to złym wpływem na jego osobę i stratą czasu, łamaniem 

ślubu ubóstwa i przeszkodą w dążeniu do doskonałości. Nakłaniają też do zniszczenia 

wymienianych między nimi listów. Gdy podszepty Złego nie przynoszą oczekiwanych przez niego 

skutków, wówczas przeciwnik sam włącza się w przeszkadzanie w korespondencji. Ojciec Pio 

pewnego razu otrzymuje list od ojca Agostina całkowicie zaplamiony atramentem. Wiedząc o 

diabelskich sztuczkach, przykłada do niego krzyż, dzięki czemu staje się on możliwy do odczytania. 

Innym zaś razem znajduje w kopercie – którą otwiera w obecności księdza proboszcza – czystą 

kartkę listowego papieru. W czasie najintensywniejszych działań szatana przeciwko kierownictwu 

duchowemu ojciec Agostino pisze listy w kilku językach: łacińskim, greckim i francuskim, czyniąc 

to na złość nieprzyjacielowi. Choć Ojciec Pio nimi nie włada, jednak wsparty pomocą swojego 

Anioła Stróża rozumie wiadomości napisane w tych językach i na nie odpisuje.  

W obliczu ataków złego ducha Ojciec Pio pozostaje bezgranicznie ufny Wszechmocnemu i 

wie, że przy Bożej pomocy człowiek jest mocniejszy od szatana i w każdym przypadku może go 

pokonać. Zanim jednak podejmuje tę walkę, wpierw prosi kierowników duchowych, aby mu 

pomogli w rozeznaniu, czy dane natchnienie pochodzi od Ducha Bożego, czy od szatana. Do ojca 

Benedetta pisze: „Prosiłem Cię w ostatnim liście, abyś powiedział mi szczerze, co Pan działa we 



mnie, lecz Ty nic mi nie powiedziałeś. Na litość Boską, jeśli widzisz, że jestem w sieci szatana, nie 

oszczędzaj mnie, ale wyprowadź z błędu”. Gdy jednak dowiaduje się od swoich kierowników, że 

sprawcą tych wewnętrznych niepokojów jest szatan, przyjmuje postawę walki obronnej z wrogiem. 

Ojciec Pio, odmawiając ciągle różaniec, wie, że dzięki wstawiennictwu Maryi, którą kocha 

miłością synowską, spotkanie z Chrystusem jest bliższe, a szatan, mimo swej potęgi – zostanie 

zwyciężony: „Chwała niech będzie Bogu, ponieważ oddał sprawę mojego zbawienia, wynik 

pomyślnego zwycięstwa w ręce naszej Matki Niebieskiej. Ochraniany i prowadzony przez tak czułą 

Matkę, będę nadal walczył tak długo, jak tego Bóg zechce, pełen ufności do tej Matki i pewien, że 

nigdy się nie poddam”. 

W chwilach ataków szatańskich przywołuje także wstawiennictwo Michała Archanioła, a 

także prosi o pomoc swojego Anioła Stróża. Ojca Pio cechuje ponadto posłuszeństwo w słuchaniu 

poleceń swoich kierowników duchowych, pokora oraz pogarda dla złego ducha i jego działań, gdyż 

wróg odnosi swój cel, gdy człowiek zamiast na dążeniu ku Chrystusowi koncentruje się na nim.  

Walki Ojca Pio ze złym duchem dotyczą nie tylko jego samego. Stygmatyk jest Bożym 

żołnierzem, który nie ma wolnej chwili, gdyż cały czas spędza na uwalnianiu swoich braci z 

pułapek szatana. Jest również kapłanem, który w San Giovanni Rotondo dokonuje egzorcyzmów 

mocą i autorytetem Jezusa Chrystusa. 

Ta zawzięta i długotrwała walka z siłami ciemności nigdy nie powstrzymuje duchowego 

wznoszenia się Ojca Pio, nie zawraca go z właściwej drogi ani nie opóźnia jego kroków ku 

świętości. Wpatrzony w zwycięski krzyż Chrystusa, walczy jak prawdziwy żołnierz 

Zmartwychwstałego, pokorny czciciel Królowej Aniołów i posłuszny uczeń swoich kierowników 

duchowych. 

 

• Czy zdaję sobie sprawę, że istnieje inteligentne zło, któremu się nie podoba moje pragnienie 

życia w bliskości Boga? 

• Czy robię wieczorem rachunek sumienia z tego, w jakim wyborze uległem podszeptom 

złego ducha? 

• Czy modlę się rano o siłę i mądrość na każdą chwilę dnia? 


