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KATECHEZA 

Całe życie Ojca Pio, wszystkie jego myśli i dążenia skupiały się w jednym, najgłębszym 

pragnieniu: stać się więźniem Miłości ukrytej w tabernakulum. Z Eucharystii wszystko 

wypływało – była ona prawdziwym źródłem jego kapłańskiej posługi oraz pełnionej przez 

niego misji. Była „słońcem”, które swoim blaskiem oświecało każdą godzinę jego ziemskiej 

wędrówki. 

Pobyt w Pietrelcinie 

Po otrzymaniu święceń kapłańskich, ze względu na zły stan zdrowia, Ojciec Pio był zmuszony 

przez sześć lat przebywać w swojej rodzinnej miejscowości, żyjąc przez ten czas w wielkiej 

niepewności i udręce. Czuł się niegodnym synem św. Franciszka, a droga powołania wybrana 

dla niego przez samego Boga stawała się niemożliwa do przejścia. Każda próba zamieszkania 

w klasztorze kończyła się źle dla Ojca Pio. Chociaż posyłano go do klasztorów w  różnych 

miejscach regionu (do Gesualdo, Morcone, Venafro, Campobasso), wszędzie stan jego zdrowia 

pogarszał się do tego stopnia, że istniało realne zagrożenie życia. Bardzo szybko więc 

pozwalano mu wracać do rodzinnej Pietrelciny.  

Podjęto również próbę prawnego rozwiązania problemu. Ówczesny generał zakonu kapucynów, 

o. Pacifico da Seggiano, powiadomił prowincjała, o. Benedetta da San Marco in Lamis, że 

zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o indult sekularyzacyjny dla zakonnika 

z Pietrelciny. Ojciec Pio, przerażony tą wiadomością, skarżył się św. Franciszkowi podczas 

jednej z wizji: „O mój Ojcze Seraficki, wyrzucasz mnie z Twojego zakonu?... Nie jestem już 

Twoim synem?... To pierwszy raz, jak mi się objawiasz i od razu mówisz, by iść do tej ziemi 

wygnania?... Ach, mój Ojcze, jest to wolą Boga?... A więc fiat… Jezu mój, pomóż mi. Jaki 

będzie znak, że Ty chcesz mnie tam?... Odprawię mszę świętą!”. Z  dalszej relacji o. Agostina 

da San Marco in Lamis dowiadujemy się, że św. Franciszek objawił Ojcu Pio, iż ten może 

pozostać w domu rodzinnym, nadal będąc zakonnikiem. Późniejsza decyzja Stolicy 

Apostolskiej była niemal identyczna. 

Przyczyny słabego zdrowia Ojca Pio nikt nigdy nie poznał. Na zawsze pozostało to tajemnicą. 

Ojciec Pio nie chciał jej wyjawić nawet swojemu kierownikowi duchowemu, o. Agostino da 



San Marco in Lamis: „Ojcze, nie mogę wyjawić racji, dla której Pan  chciał mnie w Pietrelcinie. 

Okazałbym brak miłości”.  

Podczas pobytu w Pietrelcinie, mimo wielkiego cierpienia i niepewności, jakich doświadczał, 

z ogromnym zaangażowaniem i zapałem pomagał swojemu proboszczowi w kapłańskiej 

posłudze. Punktem centralnym w porządku jego dnia, przed przyjęciem święceń kapłańskich, 

była komunia przyjmowana w czasie mszy albo poza nią. Gdy zaś został kapłanem, szczególnie 

przeżywał Najświętszą Ofiarę Ołtarza. Składał ją Bogu z coraz większym zaangażowaniem, 

uczestnicząc w zbawczej misji Chrystusa, a czynił to tak, jakby każda była dla niego pierwszą.  

Centrum życia i fundament 

Jak ważne miejsce w życiu Ojca Pio zajmowała wtedy Eucharystia, pokazują szczególnie dwa 

wydarzenia, które wywarły wielkie wrażenie na mieszkańcach Pietrelciny. 

Z powodu zapału i gorliwości, z jaką kapucyński zakonnik sprawował mszę świętą, przyciągała 

ona uwagę coraz większej liczby rodaków. Jednocześnie mieszkańcy Pietrelciny, którzy musieli 

wychodzić do pracy w polu i nie mogli wiele czasu spędzać w kościele, uważali ją za nieco 

długą. Poskarżyli się na to księdzu proboszczowi, który z kolei skierował skargę do o. 

Benedetta da San Marco in Lamis, często przybywającego do Pietrelciny, aby dowiedzieć się 

o stan zdrowia swego syna duchowego. W odpowiedzi o. Benedetto dał księdzu Salvatore 

Pannullo następującą radę: „Gdy będzie się księdzu zdawało, że Ojciec Pio zbytnio się ociąga 

przy ołtarzu, proszę myślą przywołać go do porządku”. Rada osiągnęła zamierzony cel. 

Następnego poranka proboszcz z głębi kościoła w myślach nakazał Ojcu Pio, który 

w ekstatycznym uniesieniu trwał nieruchomo przy ołtarzu, aby kontynuował celebrację. 

Wówczas ten ocknął się z głębokiego skupienia i dalej celebrował mszę świętą. Podobnie było 

podczas następnych poranków. 

Drugi fakt stanowi swoistą kontynuację wyżej opisanego zdarzenia, a  zarazem je uzupełnia. Po 

odprawieniu mszy świętej Ojciec Pio pozostawał w kościele i jeszcze długo się modlił przed 

Jezusem eucharystycznym. Dziękczynienie trwało niekiedy aż do południa. Zakrystianin 

zostawiał go w kościele, a kiedy wracał w południe, by dzwonić, znajdował go omdlałego – 

czyli w ekstazie. Ten szczególny rodzaj modlitwy Ojciec Pio będzie kontynuował przez całe 

swoje życie, nawet w natłoku obowiązków.  

W czasie pobytu w Pietrelcinie Ojciec Pio został powołany do wojska, gdzie nie miał 

możliwości odprawiania mszy. Jak wielkie było cierpienie  tego, który z Eucharystii uczynił 

centrum swojego życia, możemy dowiedzieć się z jego listów. W jednym z nich napisał: 

„Jestem bardzo zniechęcony tylko z jednego powodu, że tutaj nie można sprawować 

Najświętszej Ofiary, ponieważ nie ma kaplicy, a na zewnątrz nie można wychodzić. Co za ból. 

Oby spodobało się Bogu wydostać mnie szybko z tego więzienia”. Pragnienie to spełniło się po 

pewnym czasie. Ojciec Pio otrzymał pozwolenie na odprawianie mszy, ale nie cieszył się nim 

za długo.  

Matczyna miłość Maryi 

Wyjątkowym, a zarazem głębokim doświadczeniem była dla Ojca Pio obecność Maryi podczas 

sprawowania Eucharystii. Matka Boża towarzyszyła mu przy ołtarzu od 21 marca 1912 roku, 

kiedy to otrzymał pozwolenie na codzienne odprawianie w  jej intencji mszy wotywnej. 

Świadczy o tym wyznanie umieszczone w liście do o. Agostina da San Marco in Lamis: 



„Biedna Mateńka, tak bardzo mnie kocha! Stwierdziłem to ponownie na początku tego 

pięknego miesiąca. Z jakąż wielką troską towarzyszyła mi do ołtarza tego ranka. Wydawało mi 

się, że nie myślała o nikim innym tylko o mnie, napełniając moje serce wszystkimi świętymi 

uczuciami”.  

Maryja, którą Ojciec Pio bardzo kochał, była obecna również podczas innych mszy 

sprawowanych przez niego. Zapytany kiedyś o to, odpowiedział: „Czy może mama nie 

troszczyć się o swojego syna? Jest obecna ona i całe niebo”. Jednocześnie Matka Boża stanie 

się dla niego szczególną orędowniczką wiodącą do Jezusa. Potwierdzają to jego słowa: „Jezus 

jest źródłem. Ta woda życia wiecznego może przyjść do ciebie tylko przez  Maryję. Wskażcie 

mi najkrótszą drogę, by szybko dojść do Boga. Najkrótszą drogą jest Maryja”.  

Ojciec Pio w całym swoim życiu jeszcze wiele razy potwierdzał ogromną miłość, którą darzył 

Najświętszą Maryję Pannę. 

W Pietrelcinie kapucyński zakonnik pozostał aż do 17 lutego 1916 roku, kiedy to definitywnie 

powrócił do klasztoru. Początkowo przebywał w Foggii, lecz ze względu na zły stan zdrowia 

szybko został przeniesiony do San Giovanni Rotondo, gdzie spędził resztę swojego zakonnego 

i kapłańskiego życia.  
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