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Katecheza
Brat Pio został wyświęcony na kapłana 10 sierpnia 1910 roku. Na odwrocie swego obrazka pry-
micyjnego napisał: 
O Rex, dona mihi animam meam pro qua rogo et populum meum pro quo obsecro („O Królu, 
daruj mi duszę, o którą proszę, i mój lud, za którym błagam” – Est 7,5). „Pamiątka mojej pierw-
szej Mszy. Jezu | mój oddechu i moje życie | Dziś gdy z drżeniem Cię | podnoszę | W tajemnicy 
miłości | Z Tobą niech będę dla świata | Drogą Prawdą Życiem | I dla Ciebie Świętym Kapłanem 
| Doskonałą Ofiarą. Ojciec Pio, kapucyn”.
Od tego dnia uczynił z  mszy świętej serce swojego kapłaństwa, „źródło i  szczyt, fundament 
i centrum całego swego życia i całego swego dzieła”. 
9 sierpnia 1912 roku, dwa lata po święceniach, tak napisał do o. Agostina: „Dokąd leci moja myśl 
podczas pisania? Do pięknego dnia moich święceń. Przyrównuję pokój serca, który odczułem 
owego dnia, do pokoju serca, który zacząłem odczuwać od wczorajszego wieczora i nie znajduję 
w nim nic odmiennego”. 
Wszystkie największe fenomeny mistyczne zdarzyły się podczas celebracji mszy świętej albo 
były z nią związane. Zjednoczenie serc odbyło się rankiem 16 kwietnia 1912 roku, „po skoń-
czeniu mszy, podczas dziękczynienia”. Dotknięcie substancjalne i niewola duchowa przydarzyły 
się podczas ofiarowania w czasie mszy świętej celebrowanej w Boże Ciało, 30 maja 1918 roku. 
Stygmatyzacja dokonała się rankiem 20 września 1918 roku, podczas dziękczynienia po odpra-
wieniu Eucharystii. Zaprawdę, ofiara Ołtarza była sercem i źródłem całej jego duchowości, ca-
łego jego życia i pełni jego dzieła. Stąd jego sposób celebrowania, jedyny i niepowtarzalny, który 
przyciągnął uwagę tysięcy i milionów wiernych. 
Co takiego działo się w  czasie celebracji mszy świętej? Gdy Ojciec Pio był przy ołtarzu, do-
głębnie uczestniczył w męce Chrystusa. Miał świadomość, że wychodzi wówczas na Golgotę. 
W znakomitej książce Padre Pio visto dall’interno („Ojciec Pio widziany od wewnątrz”) autor-
stwa o. Giovanniego da Baggio znajduje się następujący dialog:
„– Podczas mszy doświadczasz bardziej intensywnych cierpień?
Głową daje znak, że tak. 
– Przeżywasz całą mękę Jezusa? 
Obejmuje głowę dłońmi, łokcie opiera na ławce i głęboko skoncentrowany na cierpieniu ducho-
wym mówi: 
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– Ach! Gdybym wiedział! 
– Czym więc jest dla Ciebie msza? 
– Mówi ci o tym ołtarz: wystarczy myśleć o tym, co dzieje się na ołtarzu. Na ołtarzu sakramen-
talnie odnawia się ofiara Jezusa”. 
Wszyscy byli przekonani, że Ojciec Pio przedstawiał Jezusa Ukrzyżowanego i  intensywniej 
uczestniczył w cierpieniach Zbawiciela właśnie w czasie mszy świętej. W dokumentacji zgroma-
dzonej przez komisję historyczną można znaleźć potwierdzenie dla powyższego stwierdzenia. 
Przytoczę wypowiedź jednego z biskupów, Antonia Valbonesiego, który w liście z 21 paździer-
nika 1922 roku, skierowanym właśnie do Ojca Pio, pisze tak:
„Widzę, że Jezus uczyni Ojca jeszcze bardziej podobnym do siebie, poszerzając Ojca serce, aby 
móc w nie wlać więcej swoich cierpień i tak uczynić go bardziej podobnym do swego. Zdaje mi 
się, że widzę, powtarzam, że Jezus chce Ojca, jak powiedziałem, poprzez ból doprowadzić do bycia 
swoją żyjącą kopią. Czy już On Ojca zewnętrznie nie uformował na swój wzór poprzez wyciśnięcie 
swoich świętych stygmatów? Lecz temu, co na zewnątrz, musi odpowiadać to, co jest wewnątrz, 
a dzieła Jezusa są doskonałe, nie zatrzymują się w połowie. Jezus teraz obrabia wewnątrz swojego 
Pio – w sercu, w duszy – i normalną jest rzeczą, że Ojciec słyszy uderzenia tego boskiego młotka 
i dłuta, lecz Jezus jest zadowolony, widząc, jak powoli pod wpływem tych uderzeń zarysowuje się 
Jego własny wizerunek. Ja będę się bardzo, bardzo modlił za mojego Pio, aby Jezus wypełnił to 
zadanie możliwie najszybciej i z najbardziej delikatną doskonałością, aby mój Pio stał się wielkim 
świętym, najdoskonalszym obrazem Jezusa, jaki kiedykolwiek był widziany”.
Ten obraz realizował się przede wszystkim w czasie celebracji mszy świętej. Można by powie-
dzieć, że Ojciec Pio był wszystkim we mszy, a msza była wszystkim dla Ojca Pio! Znane jest 
zresztą zdanie wypowiedziane przez niego: „Świat mógłby istnieć bez Słońca, ale nie może bez 
Eucharystii”.

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
• Czy modlę się za kapłana, który jest przy ołtarzu, by nabożnie sprawował mszę świętą?
• Czy staram się wierzyć, że kapłan w osobie Jezusa Chrystusa sprowadza na ołtarz Boga?
•  Czy staram się nie mówić źle o błędach kapłana z mojej parafii, a przede wszystkim modlić się 

za niego?
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Medytacja biblijna
Jezus oddalił się stamtąd w  łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się 
o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi 
i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce 
to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią 
sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! 
Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście 
Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i  dwie ryby, 
spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie 
zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy 
ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 
(Mt 14,13-21)

Bóg jest wrażliwy na pragnienia i głód człowieka. Chociaż wiele razy myślimy, że zapomina 
o swoim stworzeniu, to Jezus czyni wszystko, aby dać człowiekowi pewność czułości i dobroci 
Boga wobec każdego Jego dziecka. Zapowiadając Eucharystię, znak rozmnożenia chleba staje 
się drogą do odkrywania najważniejszego daru, Boga dającego Siebie Samego na pokarm, aby 
człowiek „miał życie i miał je w obfitości” (J 10,10). 
Rozmnożenie chleba wpisuje się też w serię znaków, które pozwalają uczniom uwierzyć w Je-
zusa jako Mesjasza. Lecz bezpośrednio po rozmnożeniu chleba, widząc Jezusa kroczącego po 
jeziorze, uczniowie znów niedowierzają i są zalęknieni. Potrzeba więc wielu doświadczeń, aby 
uwierzyć w Jego boskość i posłannictwo, które staną się przedmiotem wiary uczniów dopiero po 
wydarzeniach Paschalnych, dzięki mocy Ducha otrzymanego w dniu Pięćdziesiątnicy. 

Rozważanie tekstu
w. 13. Jezus oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się 
o tym i z miast poszły za Nim pieszo. 
Miejsce pustynne – to miejsce spotkania z Bogiem objawiającym (Wj 3,1); miejsce oddawania 
Mu chwały (Wj 3,18; 5,3), ale równocześnie miejsce doświadczenia własnych słabości, buntu 
i szemrania przeciw Bogu. W Nowym Testamencie pustynia jest miejscem próby, kuszenia (Mt 
4,1-11); miejscem wzywania do nawrócenia (działalności Jana - Mt 11,7); miejscem modlitwy 
(Mk 1,35) i miejscem wypoczynku (Mk 6,31n). 
Jezus odchodzi na miejsce pustynne po otrzymaniu informacji o śmierci Jana Chrzciciela. Wy-
daje się, że wieść ta jest dla Jezusa momentem modlitwy, ponownego uświadomienia, że Jego 
misja jest związana z walką z nieprzyjaciółmi zewnętrznymi, którzy chcą Go zabić i nieprzyja-
ciółmi wewnętrznymi, którzy chcą zniszczyć wieź z Ojcem, podważyć zaufanie Ojcu. Okolicz-
ności śmierci Jana (uczta urodzinowa Heroda, zawiść Herodiady, piękny taniec córki Herodia-
dy, który był przyczyną nieroztropnych obietnic Heroda) uświadamiają, że walka posłanych 
przez Boga proroków nigdy nie ustaje i ciągle grozi im niebezpieczeństwo. Mateusz pokazuje, 
że wieść o śmierci proroka przymusza do głębszej modlitwy, refleksji nad swoją misją, odno-
wienia osobistego przymierza z Bogiem. Ale tłumy nie pozwalają zrealizować tego planu. Ci, 
którzy widzieli znaki czynione przez Jezusa i słuchali jego nauki są zafascynowani tym i nie 
chcą dopuścić, aby Nauczyciel i Cudotwórca odszedł od nich.
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w. 14. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 
Zanim Jezus dotarł łodzią tłum już czekał. Bóg przygotowuje lud spragniony obecności Mesja-
sza. Jezus nie ucieka od ludzi, którzy za Nim idą – dostrzega ich sytuację i wychodzi naprzeciw 
ich cierpieniom. W scenie tej widać wypełnienie słów Ezechiela o Dobrym Pasterzu: Ja sam 
będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubio-
ną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą 
i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie (Ez 34,15-16) oraz zapowiedzi Izajasza o Słu-
dze Jahwe: Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym 
okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi (Iz 49,13). Litość 
Jezusa objawia się nauczaniem, kiedy widzi tłumy, przypominające owce bez pasterza oraz 
kiedy te tłumy są zwyczajnie głodne i dostrzeganiem indywidualnej tragedii człowieka. Sługa, 
który nie może oddać długu swojemu panu także wyzwala postawę litości (Mt 18, 27). Rów-
nież postawa Samarytanina wobec człowieka poranionego przez zbójców (Łk 10,33), a także 
postawa ojca dostrzegającego powracającego do domu syna jest określona tym samym słowem 
– zlitował się (Łk 15,20).
w. 15. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już 
spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! 
Uczniowie działają w sposób bardzo ludzki – jest wieczór, wszyscy są zmęczeni, odeślij ich Pa-
nie. Już się dość natrudzili, nie możemy od nich więcej wymagać, bo się zniechęcą. Są w swoim 
myśleniu podobni ludowi idącemu przez pustynie, który nie wierzy Bogu w Jego moc karmie-
nia ludu na pustkowiu.
w. 16. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! 
Ten, kto idzie za Jezusem i jest jego uczniem ma karmić innych. Jezus nie stosuje się do sta-
rożytnego zwyczaju, według którego to uczniowie zapraszali nauczyciela na posiłek. To Jezus 
przyjmuje rolę gospodarza, pana domu, który troszczy się o posiłek dla swoich uczniów. Bycie 
uczniem Jezusa ma o tyle sens, o ile jest związane z karmieniem innych. Wszyscy synoptycy, 
pomimo wyraźnych różnic w redakcji tego wydarzenia, opisując pierwsze rozmnożenie chle-
ba relacjonują słowa Jezusa: wy dajcie im jeść! (por. Mt 14,16; Mk 6,37; Łk 9,13). To polecenie 
wydaje się także sprawdzianem wiary uczniów, czy rzeczywiście Dobra Nowina jest pokar-
mem, który ich syci i który mogą rozdawać innym. Jezus wyraźnie wskazuje na nowość swojej 
nauki – jest nie tylko pokarmem dla umysłu człowieka, dla jego duszy, ale syci jego ziemski 
głód. Jezus dostrzega całego człowieka ze wszystkimi jego potrzebami, także tymi najbardziej 
ziemskimi.
w. 17. Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. 
Uczniowie myślą ciągle po ziemsku, tylko materialny chleb jest według nich potrzebny czło-
wiekowi głodnemu. A tego chleba mają za mało nawet dla siebie, jak więc mogą dawać go 
innym? Do ich serca nie dotarło jeszcze doświadczenie kuszonego Jezusa, który odpowiada de-
monowi: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pocho-
dzi z ust Bożych (Mt 4,4). Chleb i ryby to podstawowe pożywienie mieszkańców tego rejonu.
w. 18. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! 
Zwrot przynieście mi (ferete moi) pojawia się w ewangeliach jeszcze 2 razy (Mt 17,17; Mk 
12,15) i w obu przypadkach dotyczy sytuacji niewiary uczniów bądź słuchaczy Jezusa. Jezus 
bierze w swoje ręce to, co jest znakiem braku wiary, aby objawić moc Boga. Niewielka ilość 
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chleba nie jest przeszkodą do tego, aby nakarmić liczne rzesze. Potrzebna jest tylko wiara. Je-
zus domaga się od uczniów, aby to, co burzy ich zaufanie do Boga oddawać Jemu samemu. On 
wie, co z tym uczynić. Dla Boga nie istnieje przeszkoda ilości, ale braku wiary.
w. 19. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał 
w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. 
Rozmnożenie chleba jest ostatnim ze znaków historii zbawienia zapowiadających Eucharystię. 
Wcześniejsze to manna na pustyni (Wj 16, Lb 11) oraz oliwa i chleb rozmnożone przez pro-
roka Eliasza (2 Krl 4,1-7.42-44). Charakterystycznym w tym wierszu jest słowo „łamał”, które 
w Nowym Testamencie zarezerwowane jest tylko dla łamania chleba w odniesieniu do Eu-
charystii. Sposób nakarmienia tłumu przypomina wieczerzę paschalną, w czasie której ojciec 
rodziny bierze chleb i wobec wszystkich wypowiada błogosławieństwo, następnie łamie chleb 
i każdemu daje kawałek. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus zachowuje się bardzo podobnie: 
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, 
mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26,26).
Chleb był tak podstawowym pokarmem, że w Piśmie św. jest także czasami synonimem po-
siłku. Ziemia Obiecana natomiast to miejsce gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się 
chlebem (Pwt 8,9). W tym znaku spełniają się także słowa Psalmu: Daremnym jest dla was 
wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; 
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje (Ps 127,2).
w. 20. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. 
Jest to spełnione słowo proroka Eliasza (2 Krl 4,43n). Jezus syci z obfitością, tak, że pozostają 
jeszcze resztki, daje więcej niż potrzeba. Również Izajaszowa zapowiedź Sługi Pańskiego doty-
czy nasycenia pragnień znękanego ludu: Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr 
upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskają-
cych zdrojów (Iz 49,10).
w. 21. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 
Szczególne podkreślenie, że nie było rzeczą po ludzku możliwą, aby taką ilością chleba i ryb, 
jaką posiadali uczniowie, nakarmić taką mnogość ludzi. To był cud sprawiony przez Jezusa. 
Pięcioma chlebami nakarmiono pięć tysięcy. Mateusz wyraźnie wskazuje na Jezusa – Mesjasza 
wypełniającego zapowiedzi proroków: „O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, 
choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mle-
ko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? 
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Na-
kłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę 
z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida” (Iz 55,1-3).

Medytacja
Jezus jest nowym Mojżeszem (konsekwentnie w całej swojej Ewangelii Mateusz tak Go prezen-
tuje), który prowadzi lud do Ziemi Obiecanej i podobnie jak w drodze przez pustynię Mojżesz, 
tak Jezus karmi lud cierpiący głód. Ale w ten sposób wskazuje na inny wymiar chleba, o który 
Mu chodzi. 
Podobnie jak lud wychodzący z Egiptu jest na pustyni, tak tłumy idące za Jezusem mają do-
świadczyć Boga karmiącego ich (por. Wj 16,32). Ale tą najważniejszą odpowiedzią Jezusa na 
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głód człowieka jest Eucharystia, łamanie chleba. Cudowny pokarm rozdzielany przez Jego 
uczniów ma sycić pragnienia wszystkich wierzących.
Świat jest pełen ludzi głodnych, którzy w różnoraki sposób pragną nasycić swoje życie sensem, 
miłością, jakimiś wartościami. Jezus pokazuje na Krzyż jako nieodłączny element zaspokaja-
jący ludzkie pragnienia: „Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo 
co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 16,24-26).
Tajemnica Krzyża jest zawsze obecna w Eucharystii, jest jej nieodłączną częścią, gdyż tu w spo-
sób dosłowny wypełniają się słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 
świata”. (J 6,51) Na Krzyżu Jezus wydaje swoje Ciało za życie świata, a w każdej Eucharystii to 
Ciało jest dla nas pokarmem dającym życie wieczne: „Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie 
pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, 
a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim.  Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spo-
żywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który 
jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. (J 6,53-58)
Jezus dostrzega mój głód i nigdzie od siebie nie chce mnie odsyłać. Może mnie nakarmić i pra-
gnie to uczynić. W Eucharystii chce nasycić wszystkie moje najgłębsze pragnienia.
Ale przez chrzest także ja jestem apostołem, który ma uczestniczyć w karmieniu tłumów, 
dawać im jeść. To, co jest moje, stanowi moją zasługę – nie nadaje się do karmienia innych, 
jest „tego” za mało. Tylko to, co pochodzi od Jezusa, co jest jego wyłącznym dziełem, nadaje 
się do nasycania ludzkich pragnień. Ale potrzebna jest moja wiara i zaufanie Jezusowi, posłu-
szeństwo jego głosowi i chęć przekazywania innym tego, co od Niego otrzymuję. Rola uczniów 
w rozmnożeniu chleba jest pięknie opisana w mowie misyjnej Jezusa: „Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymali-
ście, darmo dawajcie!” (Mt 10,8).
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