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KATECHEZA 

Przybycie Ojca Pio w 1916 roku do San Giovanni Rotondo spowodowało niespotykane w 

poprzednich latach przebudzenie franciszkańskiej duchowości w tej miejscowości. Do 

sanktuarium Matki Bożej Łaskawej napływało coraz więcej ludzi, co jeszcze się spotęgowało 

po stygmatyzacji Ojca Pio 20 września 1918 roku.  

Jednak to nie stygmaty ani posługa spowiednicza Ojca Pio skupiły uwagę świata, tylko 

wyjątkowy sposób odprawiania przez niego mszy świętej.  

W obliczu trudnych doświadczeń 

Początkowo Ojciec Pio sprawował Eucharystię w południe w wypełnionym ludźmi kościele. 

Nie podobało się to jednak niektórym osobom podejrzewającym go o złe intencje. Doniesiono 

więc o tym Świętemu Oficjum, które 2 grudnia 1922 roku wydało dekret zakazujący 

Stygmatykowi odprawiania mszy o stałej godzinie i późną porą. Polecono natomiast, by 

celebrował ją prywatnie wczesnym rankiem. Od tego więc dnia Ojciec Pio sprawował 

Eucharystię najpierw o czwartej, a później o piątej rano, lecz tak wczesna pora nie zdołała 

zniechęcić wiernych. 

8 czerwca 1923 roku Święte Oficjum kolejny raz wystosowało pismo do generała Zakonu Braci 

Mniejszych Kapucynów, przypominając o zakazie publicznego sprawowania mszy przez Ojca 

Pio o stałej godzinie. Przełożeni wahali się z wprowadzeniem w życie tego polecenia, 

obawiając się protestów ludzi. Mimo to rankiem 21 czerwca 1923 roku Ojciec Pio odprawiał 

mszę już samotnie w wewnętrznej kaplicy. Wywołało to oczywiście spodziewaną reakcję 

mieszkańców San Giovanni Rotondo oraz licznych pielgrzymów, którzy na czele z władzami 

miasta otoczyli klasztor, grożąc użyciem siły. W tej sytuacji zawieszono dekret rzymski i 26 

czerwca tego roku Ojciec Pio znów mógł sprawować mszę w kościele z udziałem wiernych.  

Kolejną interwencją władz zakonnych była próba przeniesienia Ojca Pio do innego klasztoru, a 

nawet do innej prowincji. Jednak dzięki stanowczej postawie mieszkańców San Giovanni 

Rotondo i ona została udaremniona. 



Dwa lata później decyzją prowincjała Ojciec Pio mógł sprawować Najświętszy Sakrament 

Ołtarza tak jak wszyscy kapłani, a więc tylko wówczas, kiedy przychodziła na niego kolej. 

Oprócz tego nakazano mu celebrować mszę jedynie przy bocznym ołtarzu św. Franciszka, przy 

którym, wyłączywszy czas odosobnienia i kilka innych okazji, sprawował ją od 1926 do 1959 

roku. Musiał również ograniczyć czas celebracji do pół godziny, do którego nie wliczało się 

rozdawanie Komunii. 

Odosobnienie 

9 czerwca 1931 roku do klasztoru w San Giovanni Rotondo dotarł dekret Świętego Oficjum 

zawieszający Ojca Pio w pełnieniu jakiejkolwiek posługi kapłańskiej, za wyjątkiem mszy 

świętej odprawianej w wewnętrznej kaplicy konwentu w obecności posługującego.  

Ówczesny gwardian, o. Raffaele da Sant’Elia a Pianisi, wspominał później: „Byłem zmuszony 

przedstawić Ojcu Pio dekret. (...) Zdobywszy się na odwagę, po nieszporach, kiedy jak zwykle 

zatrzymał się w chórze, by się modlić, wezwałem go do salki rekreacyjnej, gdzie szybko 

przybył. Tu odczytałem mu dekret Świętego Oficjum, który zakazywał mu publicznej celebracji 

oraz słuchania spowiedzi wiernych, jak i osób konsekrowanych. On, podnosząc oczy ku niebu, 

powiedział: «Niech się dzieje wola Boża!». Potem zakrył oczy rękami, pochylił głowę i już nic 

nie mówił. Próbowałem go pocieszać, ale on znajdował ukojenie tylko w Jezusie wiszącym na 

krzyżu. Chwilę później wrócił do chóru i pozostał tam do późnej nocy”. 

Od 1931 do 1933 roku Ojciec Pio był kapłanem bez wiernych gromadzących się wokół ołtarza. 

Był spowiednikiem, którego konfesjonał był zamknięty dla dusz szukających miłosierdzia 

Bożego. Przez dziesięć lat był chrześcijaninem bez możliwości kontaktu ze swoim 

kierownikiem duchowym. Nie mógł również utrzymywać korespondencji. Choć jego krzyż 

wydawał się być coraz cięższy, święty kapłan z wielką pokorą i poświęceniem znosił wszystkie 

cierpienia, stale oddając je Bogu. 

Ogromne oddanie i posłuszeństwo, z jakim Ojciec Pio realizował dekret Świętego Oficjum, 

było widoczne chociażby w sposobie sprawowania Najświętszej Ofiary, którą od 11 czerwca 

1931 roku celebrował w kaplicy klasztornej. Na Chrystusowym Ołtarzu mógł bowiem wraz ze 

Zbawicielem składać ofiarę swoich cierpień i doświadczeń. Większa ilość czasu, jakim 

dysponował, pozwalała mu natomiast bez pośpiechu sprawować najświętsze czynności. W 

sprawozdaniu z 1932 roku czytamy, iż Eucharystia Ojca Pio trwała ponad godzinę, a niekiedy 

nawet dłużej. 

Chrystusowy kapłan 

Rankiem 16 lipca 1933 roku Ojciec Pio, zwolniony częściowo z ograniczeń, odprawił pierwszą 

po dwóch latach przerwy mszę świętą w kościele z udziałem wiernych. Wielka radość, która 

wypełniała jego kapłańską duszę i serce, towarzyszyła również znów licznie przybywającym do 

San Giovanni Rotondo pielgrzymom. Od tego dnia Ojciec Pio mógł w całkowicie wolny sposób 

wypełniać swoją posługę kapłańską.  

Eucharystię nadal sprawował według zarządzeń Świętego Oficjum, a więc wczesnym rankiem. 

Kładąc się spać, nastawiał budzik na 3.30, aby wstać i przygotować się do mszy, którą 

sprawował o 4.00. Wierni doskonale znali tę godzinę i gromadzili się na placu przed klasztorem 

kapucynów. Kilka minut przed czwartą otwierano drzwi i ludzie w pośpiechu wchodzili do 

kościoła, aby zająć miejsce jak najbliżej ołtarza. 



Najświętsza Ofiara celebrowana przez kapłana z San Giovanni Rotondo skupiła na sobie uwagę 

całego świata i miała ogromny wpływ na pielgrzymów. Wszyscy, którzy choć raz w niej 

uczestniczyli, zgodnie twierdzą, że była wyjątkowym wydarzeniem i niepowtarzalnym 

przeżyciem. Na początku lat pięćdziesiątych zyskała taką sławę, że szesnastowieczny kościółek 

nie był w stanie pomieścić wszystkich, którzy chcieli w niej uczestniczyć. Podjęto wtedy dwie 

decyzje: pozwolono Ojcu Pio celebrować na zewnątrz świątyni oraz rozpoczęto budowę dużego 

kościoła. Trzy lata później, tj. w 1959 roku odbyła się konsekracja nowej świątyni, w której 

Ojciec Pio od tego czasu sprawował mszę świętą. 

Po Soborze Watykańskim II, kiedy w liturgii zastąpiono łacinę językami narodowymi, Ojciec 

Pio zwrócił się z prośbą o dyspensę. Nie chciał przeciwstawiać się reformom Kościoła, ale dla 

niego wprowadzenie tej zmiany było niewykonalne, miał bowiem w tym czasie prawie 

osiemdziesiąt lat i był niemal niewidomy.  

Sprawowana przez Ojca Pio pod koniec życia msza święta trwała niewiele więcej niż 

czterdzieści minut. Podeszły wiek, częste i liczne choroby powodowały, że miał coraz mniej sił 

fizycznych, by sprawować Najświętszą Ofiarę. Doszło nawet do tego, że do przemieszczania się 

z celi do kościoła zaczął używać wózka inwalidzkiego. Co za tym idzie, także na siedząco 

celebrował mszę świętą, zwrócony twarzą do ludzi. W ten sposób wierni jeszcze łatwiej mogli 

podziwiać w nim ofiarę, która właśnie na ołtarzu powoli się wypełniała.  
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