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Miesiąc Listopad 

W JEDNOŚCI Z LUDEM, BY GŁOSIĆ KRÓLESTWO BOŻE 
 

 

Z Księgi Powtórzonego Prawa (5,22-32) 

 

Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności 

donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu tablicach kamiennych i dał mi je. 

Gdy usłyszeliście głos spośród ciemności, a góra ogniem płonęła - zbliżyli się do mnie wszyscy 

wodzowie pokoleń i starsi, i rzekli: «Oto Pan, Bóg nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość. Głos 

Jego słyszeliśmy spośród ognia. Dziś widzieliśmy, że Bóg może przemówić do człowieka, a on 

pozostanie żywy. Czemu teraz mamy umrzeć? Ten bowiem ogromny ogień nas pochłonie. Jeśli 

jeszcze nadal będziemy słuchać głosu Pana, Boga naszego, pomrzemy. Któż ze wszystkich, którzy 

by usłyszeli głos Boga Żywego, przemawiającego spośród ognia, jak my, pozostanie przy życiu? 

Zbliż się ty i słuchaj tego wszystkiego, co mówi Pan, Bóg nasz. Mów ty do nas wszystko, co powie 

do ciebie Pan, Bóg nasz, a my usłuchamy i wykonamy to». Pan usłyszał wasze głośne słowa, gdy 

mówiliście do mnie. I rzekł mi Pan: «Usłyszałem głośne słowa tego ludu, które wypowiedzieli do 

ciebie. Słuszne jest wszystko to, co ci powiedzieli. Oby zawsze mieli w sercu tę samą bojaźń przede 

Mną i wykonywali zawsze wszystkie moje przykazania po wszystkie dni, aby się dobrze powodziło 

im i synom ich na wieki. Idź i powiedz im: Wróćcie do swoich namiotów! A ty zostań tutaj ze Mną. 

Ja ci powiem wszystkie moje polecenia, prawa i nakazy, jakich masz im nauczyć, aby je pełnili w 

ziemi, którą Ja im daję na własność». Przeto starajcie się wypełniać wszystko, co wam nakazał Pan, 

Bóg wasz: Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo. Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną 

wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście długo 

przebywali w ziemi, którą macie posiąść. 

 

 

Z listu Ojca Pio do ojca Benedykta z San Marco in Lamis  (List 23) 

 

Mój najdroższy ojcze, 

od kilku dni stan mojego zdrowia pogorszył się znacznie. Lecz co męczy mnie najbardziej ze 

wszystkiego, to kaszel i bóle w klatce piersiowej. Kaszel jest tak silny i ciągły szczególnie w 

godzinach nocnych, że mało brakuje, by nie rozerwał mi klatki piersiowej i często ze strachu 

powtarzam akt żalu.  

Walki duchowe nie ustają; co więcej – stają się coraz bardziej zacięte. W sumie, mój Ojcze, wróg 

naszego zbawienia jest tak wściekły, że nie zostawia mnie ani na chwilę w spokoju i prowadzi w 

różny sposób ze mną wojnę. Pragnę od Pana Jezusa łaski uwolnienia mnie od tego, w obawie, by 

Go nie obrazić i pragnę jeszcze, aby chcąc mnie umartwić, umartwiał mnie cierpieniami ciała, 

które przyjąłbym całym sercem.  

Trudno!...Prawdą jest, że cierpię, lecz cieszę się z tego, ponieważ zapewniłeś mnie, że to nie jest 

opuszczenie przez Boga, ale raczej delikatność Jego subtelnej miłości. Mam nadzieję, że Pan zechce 

przyjąć moje cierpienia jako zadośćuczynienie za moje niezliczone przykrości, które mu 

wyrządziłem. W końcu, czym jest to, co cierpię w porównaniu z tym, na co zasługuję z powodu 

moich grzechów?  

Ale niech się dzieje tak, jak On chce. Mnie wystarczy tylko to, abym widział, że tego wszystkiego 

chce Bóg i z tego powodu się raduję. A teraz mój Ojcze, chcę Cię prosić o pozwolenie. Od 

dłuższego czasu odczuwam w sobie potrzebę ofiarowania siebie Bogu jako żertwa ofiarna za 

biednych grzeszników i za dusze w czyśćcu.  

To pragnienie rozwijało się nieustannie w moim sercu tak bardzo, że teraz stało się, powiedziałbym, 

gwałtowną pasją. 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 
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stokrotnie je pomnożył wobec mnie, byle tylko nawrócił i zbawił grzeszników, a także szybko przyjął 

do nieba dusze czyśćcowe. Teraz jednak chciałbym ponowić to ofiarowanie Panu, otrzymując na to 

Twoje pozwolenie. Wydaje mi się, że Pan Jezus właśnie tego chce. Jestem pewny, że nie będziesz 

miał jakiejś trudności w udzieleniu mi tego pozwolenia.  

Ojcze, błogosław mnie i módl się także za mnie.  

Twój brat Pio 

 

KATECHEZA 

 

Pytanie: Co znaczy być misjonarzami w społeczeństwie, które wydaje się nie chcieć należeć do 

Boga? 

 

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia to wyrażenia, które często powracają i wszyscy 

jesteśmy przekonani o ich ważności. Niestety, każdego dnia zauważamy, jak niełatwe jest to 

zadanie, ponieważ mamy do czynienia ze zlaicyzowanym społeczeństwem, które kieruje się ideami 

i zasadami etycznymi odmiennymi od wartości ewangelicznych. Do tego wszystkiego musimy 

dodać, że bardzo często w sercu ludzi jest pragnienie Boga, ale myśl o religii zorganizowanej i 

strukturalnej, jaką jest chrześcijaństwo, ze swoją bogatą historią pełną zasług, ale również 

naznaczoną człowieczeństwem, jawi się bardziej jako przeszkoda niż pomoc dla wiary. 

 

Orędownicy  jak Mojżesz 

 

Postaramy się odpowiedzieć na te pytania, zaczynając od jednej z najbardziej znanych postaci w 

Starym Testamencie i w całej Biblii, jaką jest Mojżesz. Jak wiemy, mamy dwie księgi Pisma 

Świętego, które mówią szczególnie o jego postaci: Księga Wyjścia, w której Mojżesz jest wielkim 

przywódcą i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie – poprzez pięć wielkich mów –  przedstawiony jest  

jako prorok, ten który staje się obrońcą Przymierza z Bogiem. 

Jeżeli w Księdze Wyjścia Mojżesz był w jakiś sposób „językiem” Boga, w Księdze Powtórzonego 

Prawa staje się pośrednikiem miedzy Bogiem, z którym ma uprzywilejowaną więź, a ludem, od 

którego otrzymuje prawdziwe pełnomocnictwo: „Ty się zbliż  i wysłuchaj wszystkiego, co nakazuje 

Pan, nasz Bóg. Potem przekażesz nam to wszystko, co ci oznajmi Pan, nasz Bóg, a my będziemy 

posłuszni i to wypełnimy” (Pwt 5,27). 

Pan przyjmuje tę prośbę i wzywa Mojżesza do siebie: „Idź i powiedz im: Wróćcie do swoich 

namiotów! A ty zostań tutaj ze Mną. Ja ci powiem wszystkie moje polecenia, prawa i nakazy, 

jakich masz ich nauczyć, aby je pełnili w ziemi, którą Ja im daję na własność” (Pwt 5,30-31). 

Na początku Pan powiedział do Mojżesza „idź do ludu”, teraz go prosi: „zostań tu”. Cała jego 

osoba, jego ciało, jego historia stała się punktem spotkania w zawartym na Synaju przymierzu.  

Teraz jesteśmy całkowicie pochłonięci w splocie miłości, porzucenia, cierpienia i niezrozumienia: 

Mojżesz należy całkowicie do Boga i ludu. Wierność Boga i niestałość jego towarzyszy podróży na 

pustyni będą codziennie rozbrzmiewać w jego sercu, w taki sam sposób, jak dzisiaj, każdy kto 

wierzy, czuje się odpowiedzialny za misję która czyni nas świadkami niekochanego, a raczej 

odrzuconego Ojca: „Miłość nie jest kochana” powtarzał często święty Franciszek. 

Wielu autorów duchowych odczytało w wypowiedzi Jezusa na krzyżu „Pragnę” metaforę wielkiego 

pragnienia jakie On ma dla zbawienia każdego z nas; misjonarz w pełni zrozumie to oczekiwanie 

Boga, jedynie będąc z Nim związanym w wierności i w tym samym opuszczeniu Chrystusa na 

krzyżu. 

 

Serafin z rozżarzonym węglem 

 

Naprawdę potrzebny jest dobry rachunek sumienia, aby zrozumieć, w jaki sposób zmiany 

współczesnej epoki wpłynęły również na nas, tych którzy myślą, że są dobrymi, którzy muszą 

nawracać innych. Prawdopodobnie, odkrycie naszej słabości, mogłoby nas skłonić do powtórzenia 
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słów Izajasza: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i 

mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! 

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z 

ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, 

zgładzony twój grzech” (Por. Iz 6,5-7). W Starym Testamencie, Mojżesz jest wzorem proroka, 

który rodzi się w łonie ludu Bożego, dzieli jego historię, odczuwa ciężar jego sprzeczności, ale 

dzięki Bogu przechodzi przemianę. Zostaje z ludem, moc Ducha przemienia go, ponieważ musi 

świadczyć o czymś ważnym, o skuteczności Słowa, które pochodzi od Boga i jest zdolne do 

przemiany losu tych, którzy pozostają mu wierni, ono jest wierne i trwa na wieki. 

Jednak pod koniec jego wielkiej misji, z wysokości góry Nebo, po wschodniej stronie Jordanu, 

Mojżesz spogląda z daleka na ziemię obiecaną, ale nie będzie mógł do niej wejść: „To jest kraj, 

który przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam go twojemu potomstwu. 

Pozwoliłem ci go zobaczyć, lecz ty tam nie wejdziesz” (Pwt 34, 4). 

„O naturo, naturo, czemu dawnych obietnic nie chcesz nam spełnić?” – żal Giacomo Leopardiego w 

słynnym wierszu „Dla Sylwii”, powtarza się za każdym razem, gdy ojciec lub matka zastanawiają 

się gdzie się pomylili, patrząc na syna, który źle postąpił, lub gdy ksiądz czuje się samotnie pod 

koniec jakiejś wielkiej pracy duszpasterskiej, czasami niezrozumiany przez własnych parafian. 

Prawdziwa Boża przemiana często prowadzi nas do konieczności oderwania się od rzeczy 

najpiękniejszych i najważniejszych. To historia o ziarnie pszenicy które musi obumrzeć, aby 

przynieść plon. 

 

On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. 

 

Dlaczego Mojżesz nie może wejść do ziemi obiecanej, którą Bóg przygotował dla jego ludu? 

Księga Liczb odnosi się do wydarzenia w Massa i Meriba, kiedy to Pan rozkazuje mu, by wziął do 

ręki laskę i uderzając nią w skałę, otworzył obfite źródła wody dla ludu: „… sprzeciwiliście się 

bowiem mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy społeczność się zbuntowała, a trzeba było jej 

objawić moją świętość, dając jej wody” (Lb 27,14). Co dokładnie się stało, nie jest powiedziane, a 

niektóre wyjaśnienia (Mojżesz prawdopodobnie miał uderzyć w skałę dwa razy i inne podobne) nie 

wydają się do końca przekonujące; w rzeczywistości nie mamy dokładnej odpowiedzi na to pytanie, 

jeśli zignorujemy głęboką więź, jaką Mojżesz miał ze swoim ludem. Dokładniejsze wyjaśnienie tej 

„kary” Mojżesza mogłoby wypłynąć z modlitwy za swój lud: „Przebacz jednak im ten grzech! A 

jeśli nie, to wymaż mię natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś” (Wj 32,32). Tradycja rabiniczna, 

o której mówi Enzo Bianchi (włoski zakonnik, pisarz i teolog katolicki, założyciel i przeor 

wspólnoty monastycznej z Bose), łączy ten wybór z księgą Iz 53,10-12: „podobało się Panu 

zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni 

swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim 

się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. 

Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na 

śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje 

za przestępcami”. Według tej interpretacji, Mojżeszowi nie wolno wejść do ziemi obiecanej, 

dlatego, że zdecydował się do końca być solidarny ze swoim ludem. „Zaliczony był do 

grzeszników”, „poniósł grzech wielu”, „wstawił się za przestępcami”. Jak dobrze wiemy, słowa z 

Księgi Izajasza czytane są w Wielki Piątek, aby uczcić ofiarę zadośćuczynienia złożoną przez 

Jezusa na Krzyżu: On jest Barankiem złożonym w ofierze na odkupienie nas wszystkich. W ten 

sposób Mojżesz staje się figurą ofiary Chrystusa, ale także ojcem pokolenia, które poprzez dar z 

siebie uczestniczy w męce Jezusa. W tym sensie należy odczytać ofiarę złożoną przez Ojca Pio z 

samego siebie, o jakiej wiele razy pisał w swoich Listach. Po raz pierwszy ślady tego znajdujemy 

kilka miesięcy po jego święceniach, w listopadzie 1910: „A teraz, mój Ojcze, chcę Cię prosić o 

pozwolenie. Od dłuższego czasu odczuwam w sobie potrzebę ofiarowania siebie Bogu jako żertwa 

ofiarna za biednych grzeszników i za dusze w czyśćcu. To pragnienie rozwijało się nieustannie w 

moim sercu tak bardzo, że teraz stało się, powiedziałbym, gwałtowną pasją. Jest prawdą, że to 
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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, byle tylko nawrócił i zbawił grzeszników, a także szybko przyjął do nieba dusze czyśćcowe. 

Teraz jednak chciałbym ponowić to ofiarowanie Panu, otrzymując na to Twoje pozwolenie. Wydaje 

mi się, że Pan Jezus właśnie tego chce. Jestem pewny, że nie będziesz miał jakiejś trudności w 

udzieleniu mi tego pozwolenia” (List 23). 

 

Misjonarze w społeczeństwie, które jak się wydaje, nie chce należeć do Boga 

 

Możemy powiedzieć, że zebraliśmy elementy, które pomogą nam odpowiedzieć na wstępne pytanie: 

„Co znaczy być misjonarzami w społeczeństwie, które jak się wydaje, nie chce należeć do Boga?”. 

Byłoby najprościej powiedzieć, że konieczne jest uczynienie z siebie ofiary tak jak Jezus, idąc za 

przykładem Ojca Pio. Jednakże to właśnie temu społeczeństwu, które odczuwa ciężar 

moralistycznej religii, która, według niektórych, chce narzucić swoje zasady etyczne, naprawdę 

trudno jest mówić o Bogu, któremu potrzebna jest śmierć swojego Syna, aby odkupić nasze grzechy.  

Wróćmy po raz ostatni do Mojżesza: jak więc odczytać karę Bożą? Jasne jest, że natchniony autor, 

aby pomóc nam zrozumieć powagę naszej winy, przedstawia nam Boga z naszymi uczuciami: 

rozzłoszczony, żądny zemsty, gotowy do ukarania swojego ludu za jego grzech. W rzeczywistości 

to mało prawdopodobne, żeby Bóg posiadał te uczucia; dobrze jest więc skupić naszą uwagę na tym, 

co nazywa się karaniem ludu: „Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od dwudziestu lat 

wzwyż, wy, którzyście przeciwko Mnie szemrali, nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym 

uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie, z pewnością nie wejdziecie – z wyjątkiem Kaleba, 

syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna” (Lb 14,29-30). Od teraz lud będzie musiał żyć wiarą, szukać 

w ciszy i trudnościach pustyni tego Boga, który go kochał i któremu nie odpowiedział z taką samą 

miłością. Widzieliśmy, że Mojżesz wiąże się z tym ludem, Bóg powierza mu nie tylko misję, ale 

czyni go miejscem spotkania między swoją świętością, a słabością swojego ludu; ta relacja miłości 

odwzajemniona niewiernością odbija się na całym życiu Mojżesza. Tak więc patriarcha zgadza się 

być ze swoim ludem: jest wierny w swoim poszukiwaniu, wie, że ziemię obiecaną może tylko 

widzieć z daleka, ale również on będzie musiał ufać do końca, że Bóg spełni tę obietnicę; choć on 

tego nie zobaczy. Śmierć Jezusa należy odczytać w ten sposób: nie jako zemstę Ojca, ale jako  

posłuszeństwo Jezusa w planie solidarności z ludźmi, w którym On dobrowolnie decyduje się na 

akceptację cierpień, dwuznaczności, niesprawiedliwości fałszywego procesu, a na końcu śmierci. W 

milczeniu krzyża, tak jak Mojżesz, Jezus doświadcza samotności i opuszczenia: „Boże mój, Boże 

mój, czemuś Mnie opuścił?”. Solidarny do samego końca z grzesznym człowiekiem, dotyka swą 

dłonią najgorszego skutku grzechu, którym jest nie tyle kara od Boga, ale oddzielenie od Niego. 

„On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu…” 

W przemówieniu w dzień Pięćdziesiątnicy św. Piotr przypisuje Jezusowi słowa Psalmu 16: „Nie 

dopuścisz, aby Twój święty uległ rozkładowi w grobie” (Ps 16,10). Jest to wielki akt zaufania ze 

strony Jezusa do Ojca; On również otrzymał misję; On też wybrał posłuszeństwo, wcielił się, aby 

być solidarnym z ludem, tak samo, a nawet bardziej niż Mojżesz. Wydaje się, że On również 

zatrzymuje się na krzyżu, jak Mojżesz na górze: nie widzi realizowania się Królestwa Bożego. 

Rozpoczął swoje nauczanie, ogłaszając to królestwo, Maryja w pewien sposób skłoniła do jego 

przyśpieszenia: „Jeszcze nie nadeszła godzina moja”, „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. 

Ale na krzyżu wszystko wydaje się skończone. 

Zmartwychwstanie natomiast ogłasza tylko koniec śmierci, to znaczy tego stanu oddzielenia się i 

słabości człowieka w stosunku do Boga: Jezus celebruje nowe przymierze i ostatecznie ustanawia 

swoje królestwo. Wartość tego nowego królestwa rozumiemy w świetle historii Izraela: naród 

żydowski dociera do ziemi obiecanej, miejsca, które mimo, że przyjemne i kwitnące – należy do tej 

ziemi. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata (por. Jan), jest to Jeruzalem niebiańskie. Księga 

Apokalipsy przedstawia nam Kościół jako miejsce, w którym już doświadczamy Królestwa Bożego, 

czekając na jego pełne urzeczywistnienie w wieczności.  
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Jego światłem jest Baranek, czyli Jezus umarły i zmartwychwstały, Maryja jest jego 

najprawdziwszym obrazem. To właśnie Dziewica Maryja pomaga nam zrozumieć nowy wymiar 

wierzącego, który przez Chrzest wszedł do ziemi obiecanej. 

Chociaż Kościół jest bogaty w wartości etyczne i jego misją jest niesienie ich temu społeczeństwu, 

to jego pierwszym głoszeniem staje się prawda, że Jezus umarł i zmartwychwstał, aby ustanowić 

swoje królestwo. 

 

Mężczyźni i kobiety misjonarzami 

 

Możemy przeczytać epizod o złotym cielcu i grzechu ludu na pustyni, w analogii do wielu 

grzechów, które charakteryzują życie człowieka w każdym czasie: nie widzę rezultatów, szukam 

sam własnych osiągnięć; nie lubię czekać, biorę wszystko i natychmiast. W ten sposób lud – po tym, 

jak prosił Mojżesza, aby go reprezentował przed Bogiem – odrzuca tę drogę wiary, poszukiwania i 

milczenia, którą patriarcha rozpoczął na górze. Z pewnością nie można sprowadzić grzechu do 

zwykłego braku wiary, są czynniki ludzkie, emocjonalne, są okoliczności wprowadzające w błąd, to 

wszystko może prowadzić do zamglenia wzroku, trochę jak Aaron, który ufa bardziej ludowi, który 

jest blisko niego, niż Mojżeszowi, który jest daleko na górze. Nie można ograniczyć zaangażowania 

misyjnego chrześcijan do potępienia pojedynczych grzechów. Potrzeba  na nowo głosić Królestwo 

Boże: trzeba być nosicielami nadziei w tym społeczeństwie, które chce żyć bez Boga, co nie znaczy 

podnieść głos, by go potępić, ale czynić go świadomym, że potrzebuje Chrystusa i by oczekiwał 

Jego Królestwa: „Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, 

pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i 

całej ludzkości. Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego 

zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie 

dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu 

człowiek. On jeden to wie!” (Jan Paweł II). 

 

 

 

MODLITWA DO OJCA PIO KARDYNAŁA ANGELO COMASTRI 

 

Ojcze Pio, żyłeś w wieku dumy i byłeś pokorny. Ojcze Pio, obok ciebie nikt nie słyszał głosu, a ty 

rozmawiałeś z Bogiem; blisko ciebie nikt nie widział światła, a ty widziałeś Boga. Ojcze Pio, kiedy 

nam brakowało tchu, ty trwałeś na kolanach i widziałeś Miłość Boga przybitą do drewna, zranione 

ręce, nogi i serce: na zawsze! Ojcze Pio, pomóż nam płakać przed krzyżem, pomóż nam wierzyć 

przed Miłością, pomóż nam przeżywać Mszę świętą jako wołanie Boga, pomóż nam szukać 

przebaczenia jako uścisku pokoju, pomóż nam być chrześcijanami noszącymi rany, które 

przelewają krew wiernej i cichej miłości, jak rany Boga! Amen. 
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