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KATECHEZA 

Świadomość szczególnego wybrania zawsze towarzyszyła posłudze kapłańskiej Ojca Pio, którą 

niestrudzenie pełnił przez pięćdziesiąt osiem lat swojego życia. W  ten sposób, wezwany przez 

Boga, wypełniał powołanie, które wraz ze święceniami kapłańskimi zostało wpisane w  misję 

nierozłącznie związaną z każdą konsekracją, czyniąc ją dzięki temu jeszcze bardziej wyjątkową.  

Swoją gotowość odpowiedzi na łaskę powołania chciał potwierdzić złożeniem siebie samego 

Bogu w ofierze, co stało się swoistym wyznacznikiem jego życiowej drogi. Momentem 

centralnym i punktem kulminacyjnym jego kapłańskiego życia, celem i sensem ofiarnych 

zmierzeń, stała się Eucharystia. W niej zbiegły się wszystkie zamiary i pragnienia, a prawdziwa 

istota jego powołania zyskała znaczenie. Ojciec Pio wkroczył w  tajemnicę Najświętszej Ofiary 

Jezusa Chrystusa, złączył się z nią i wraz ze swoim Mistrzem stał się prawdziwą żertwą ofiarną. 

Wezwanie do dzieła współodkupienia 

Zadaniem Ojca Pio miała być szczególna współpraca z odkupieńczym dziełem Jezusa 

Chrystusa. Misję tę rozpoznał i opisał o. Benedetto da San Marco in Lamis w liście będącym 

odpowiedzią na obawy Ojca Pio związane z otrzymaniem mistycznego daru przebicia serca: 

„To wszystko, co dokonuje się w Tobie, jest skutkiem miłości, jest próbą, jest powołaniem do 

dzieła współodkupienia, a więc jest źródłem chwały (...). Twój stan nie jest nawet 

oczyszczeniem, ale bolesnym zjednoczeniem. Fakt posiadania rany dopełnia Twoją mękę, jak 

dopełnił Mękę Ukochanego na krzyżu” (Epistolario I, s. 1068-1069).  

Powołanie do dzieła współodkupienia grzesznej ludzkości miało dokonać się na drodze 

naśladowania Jezusa Ukrzyżowanego. Krzyż był latarnią, która rzucała światło na każdy krok 

bolesnej drogi Ojca Pio, oraz niewyczerpanym źródłem heroizmu jego powołania. Stygmatyk 

nie chciał jednak, by Jezus zmniejszył jego udrękę. Uważał bowiem, że tylko na drodze 

cierpienia jest w stanie pomóc Chrystusowi w zbawianiu dusz. 

Poprzez otrzymanie wielkiego i niezasłużonego daru ukrzyżowania bez krzyża Ojciec Pio miał 

uświęcać siebie i innych. Uświęcić siebie znaczyło pozwolić fizycznie i duchowo przybić się do 

krzyża, a dzięki temu nie tylko być dla innych uświęcającym przykładem i  świadkiem Jezusa 

ukrzyżowanego, ale również za nich z Chrystusem ofiarować całe swoje życie. 



Pan Bóg od początku współpracował z jego duszą w tym ukrzyżowaniu, realizując zamierzony 

przez siebie cel poprzez liczne tajemnicze cierpienia cielesne i duchowe, co jeszcze bardziej 

utwierdzało Ojca Pio w przekonaniu, że jego bolesna droga prowadzi prosto na Golgotę. „Ile 

razy – zapytał mnie Jezus niedawno – opuściłbyś Mnie, mój synu, gdybym Cię nie ukrzyżował? 

Pod krzyżem uczy się kochać, a ja nie daję go wszystkim, ale tylko duszom, które są mi 

droższe” (Epistolario I, s. 339). Im bliżej Golgoty, tym mocniej w itinerarium cierpienia Ojca 

Pio zaznaczało się przejście od cierpień ciała do, bardziej dokuczliwych, cierpień duszy. 

Jednocześnie Jezus zapowiadał jeszcze większe znaki swojej szczególnej miłości: „Mój synu, 

miłość poznaje się w bólu; odczujesz go ostry w swoim duchu, a jeszcze bardziej poczujesz go 

w ciele” (Epistolario I, s. 328). Ta swoista obietnica krwawego uczestnictwa w Męce Pana 

osiągnęła szczyt w stygmatyzacji. 

W ten sposób Ojciec Pio został prawdziwie i do końca upodobniony do Chrystusa i wraz z Nim 

rzeczywiście przybity do krzyża. Wypełniana przez cierpienie misja osiągnęła moment, 

w którym mogła być ukończona. Ofiarnik mógł bowiem całkowicie się ofiarować, na wzór 

Jezusa, który poprzez jedyną i doskonałą ofiarę miłości odkupił wszystkich ludzi. Tak więc 

punktem kulminacyjnym wypełnienia powierzonego mu zadania, do którego zmierzała droga 

krzyżowa Ojca Pio, było uczynienie siebie wraz z Chrystusem prawdziwą żertwą ofiarną. 

Wypełnienie otrzymanej misji 

Już od najmłodszych lat Ojciec Pio odczuwał wielkie pragnienie ofiarowania siebie za dusze 

w ofierze miłości, którą będzie ponawiał przez całe swoje życie. Pierwszy raz wyznał je 

w liście do kierownika duchowego: „Od dłuższego czasu odczuwam w sobie potrzebę 

ofiarowania siebie Bogu jako żertwa ofiarna. (...) To pragnienie rozwijało się w moim sercu tak 

bardzo, że teraz stało się, powiedziałbym, gwałtowną pasją” (Epistolario I, 206). Oficjalnie zaś 

wypowiedział je podczas święceń, a po dwudziestu pięciu latach kapłaństwa powtórzył na 

rewersie okolicznościowego obrazka: „O Jezu, uczyń mnie ołtarzem dla Twojego krzyża, 

złotym kielichem dla Twojej krwi, ofiary, miłości, modlitwy”.  

Ojciec Pio był świadomy, że Bóg pragnie jego ofiary. Wiedział również, czym jest stan żertwy 

ofiarnej i jakie niesie ze sobą skutki. Bóg nie tylko wzywał Ojca Pio do spełnienia tej misji 

i realizował w nim swoje dzieło, ale nadał mu również konkretny duchowy wyraz: sprawił, że 

obdarzony stygmatami zakonnik chciał opromienić i oświetlić swoim oddaniem apostolską 

skuteczność zbawczej i uświęcającej ofiary krzyża.  

Jednak istota powierzonej mu misji znalazła swój szczególny wyraz w ogromnym pragnieniu 

złożenia prawdziwej i całkowitej ofiary za grzeszników i dusze pokutujące w czyśćcu: 

„Odczuwam w sobie potrzebę ofiarowania siebie Bogu jako żertwa ofiarna za biednych 

grzeszników i za dusze w czyśćcu. (...) Jest prawdą, że to ofiarowanie się Panu Bogu uczyniłem 

kilkakrotnie, zaklinając Go, aby chciał przenieść na mnie kary przygotowane dla grzeszników 

i dla dusz w czyśćcu, a nawet stokrotnie je pomnożył wobec mnie, byleby tylko nawrócił 

i zbawił grzeszników, a także szybko przyjął do nieba dusze czyśćcowe” (Epistolario I, s. 206).  

Wielkim pragnieniem Ojca Pio było nie tylko cierpieć za wszystkich grzesznych ludzi, ale 

również swoim przykładem pociągać i zachęcać innych do ponoszenia ofiar. Prosił swojego 

spowiednika: „Jeśli Ci to odpowiada, spróbuj znaleźć dusze, które ofiarowałyby się Panu jako 

żertwy ofiarne za grzeszników. Pan Jezus Ci pomoże” (Epistolario I, s. 343). 



W życiu Ojca Pio owa wyjątkowa misja mogła być wypełniona tylko dzięki kapłaństwu. Łącząc 

swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa składaną w sakramencie ołtarza, wciąż na nowo uobecniał 

tę największą tajemnicę Bożej miłości do człowieka.  
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