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KATECHEZA 

Dzieciństwo i młodość Ojca Pio, mimo że wielu pragnęłoby widzieć w nich czas szczególnie 

trudnych i smutnych doświadczeń – wypełniony licznymi i dziwnymi przeżyciami, upłynęły 

spokojnie i pogodnie. Nie wyróżniały się znaczącymi i głośnymi wydarzeniami, choć nie 

brakowało znaków zapowiadających, które zwrócą uwagę całego świata na tę nieznaną 

miejscowość w pobliżu Benewentu. 

Francesco, mimo lichego zdrowia, szybko wzrastał duchowo i fizycznie, a pod troskliwym 

okiem swoich rodziców przyzwyczajał się do ubogiego i surowego życia oraz do trudnej pracy 

rolników włoskich. 

Mimo iż uczył się pilnie, nie przejawiał szczególnego zamiłowania do zdobywania wiedzy, a 

częste choroby zmuszały go do ciągłego przerywania nauki. Choć zachowanie Francesca 

odbiegało od tego, jakie reprezentowali jego rówieśnicy, nie był on postrzegany jako ktoś 

niezwykły czy odmienny. Jak wspomina Luigi Orlando oraz inni jego przyjaciele: „nie 

zauważało się w nim nic szczególnego, z nami był chłopcem jak wszyscy inni”. Przez 

mieszkańców Pietrelciny był lubiany i znany przede wszystkim z przykładnego życia i 

systematycznego uczęszczania do kościoła. 

Wydaje się, że tym, co naprawdę wyróżniało jego zwyczajne życie, była niesamowita 

ingerencja łaski Bożej, która stopniowo przenikała zwykłą codzienność tego prostego chłopca. 

Dopiero więc obecność tej tajemnicy miłosnej inicjatywy Niebieskiego Ojca, uczyni 

doświadczenia młodego Francesca często niezrozumiałymi dla otoczenia, a także dla niego 

samego. 

W rzeczywistości to, co działo się w duszy młodego Forgione, było zakryte przed oczami 

innych ludzi. Nikt nie wiedział, że jeszcze jako dziecko, był on dręczony przez diabła  oraz że 

mógł zachwycać się wizjami Matki Bożej. W tych tak niezwykłych – jak dla jego wieku – 

uniesieniach i prawdopodobnie w nieświadomości doniosłości tych zdumiewających faktów 

zaczyna się kształtować w jego sercu pragnienie poświęcenia się Bogu na zawsze. 

Szczególnym wydarzeniem była dla Francesca I Komunia Święta, do której przystąpił w wieku 

jedenastu lat. Od tej pory rozpoczął się w nim nieustanny proces jednoczenia się z Chrystusem 



obecnym w Eucharystii. Ze świadectw mieszkańców Pietrelciny wynika, że młody Forgione, 

należąc do grupy ministrantów, codziennie uczestniczył w mszy świętej, zawsze przyjmując 

Najświętsze Ciało Chrystusa. Jego pobożność eucharystyczna była więc prawdziwym 

przykładem dla wielu. W kościele bywał często – nawet dwa razy dziennie: rano przed pójściem 

do szkoły służył do mszy, a po południu lub wieczorami długie godziny spędzał przed 

Najświętszym Sakramentem. Zdarzało się niekiedy, że kościół był zamknięty – wtedy klękał 

przy wejściu i w ten sposób adorował Pana ukrytego w Tabernakulum. Przed Jezusem 

eucharystycznym Francesco odkrywał i rozpalał wciąż na nowo otrzymane w dzieciństwie 

pragnienie ofiarowania i poświęcenia się Mu na zawsze. 

W końcu zdecydował się na ostateczny krok. Pomimo wielu trudności związanych ze 

wstąpieniem do zakonu, we wrześniu 1902 roku otrzymał decyzję o przyjęciu go do nowicjatu 

kapucynów. Wydawało się, że nic już nie zdoła przeszkodzić mu w tym zamiarze. 

Niespodziewanie jednak pojawiła się przeszkoda, która postawiła pod znakiem zapytania jego 

przyszłe życie zakonne. Pewnego dnia proboszcz, ks. Salvatore Panullo, otrzymał anonimowy 

list z oskarżeniem, że młody Forgione jest zakłamany i prowadzi podwójne życie – uchodzi za 

pobożnego, a tymczasem zawiera nieodpowiednie znajomości. Chcąc sprawdzić prawdziwość 

listu, a zarazem intencje Francesca, proboszcz odsunął go od ołtarza, nie pozwalając mu służyć 

do mszy świętej. Była to dla niego ogromna próba cierpliwości i wiary. Z czasem sprawa się 

wyjaśniła – list był zmyślony, a sprawca przyznał się do winy. Droga do nowicjatu stała więc 

otworem. 6 stycznia 1903 roku, po mszy celebrowanej przez proboszcza, Francesco udaje się do 

Morcone, gdzie po odprawieniu tygodniowych rekolekcji, 22 stycznia 1903 roku odbyła się 

uroczystość obłóczyn, podczas której Francesco Forgione otrzymał habit i nowe imię – brat Pio 

z Pietrelciny. Nowy strój i imię były oznaką zerwania ze światem i z dotychczasowym życiem, 

a także wyrazem przyobleczenia nowego człowieka oddanego tylko Bogu.   
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