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Katecheza
Życie Ojca Pio było kierowane przez Ducha Świętego. Duch Święty, który zamieszkiwał w ka-
płańskim sercu Ojca Pio, będąc źródłem jedności i  komunii, sprawiał, że „ludzie z  każdego 
języka i narodu” mogli gromadzić się wokół charyzmatycznego spowiednika, by otrzymać dar 
miłości przebaczającej. 
Dar czytania w duszy
Święty Ojciec Pio posiadał dar czytania w  duszach. Nie można było nic przed nim ukryć, 
co przynosiło ulgę wielu penitentom, którzy przystępowali do spowiedzi. On przypominał 
grzechy ich życia, nawet te całkowicie zapomniane. Często te spowiedzi były początkiem na-
wróceń. 
Przykładem może być pewien adwokat, znany mason, który, przyjąwszy zakład,  udał się pew-
nego dnia do San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio rozmawiał z kilkoma osobami. Na widok ad-
wokata zostawił rozmówców i podszedł do niego, mówiąc: „Jak to? Pan tutaj? Przecież pan jest 
masonem!”. Kiedy mężczyzna to potwierdził, Ojciec Pio zapytał: „A jakie zadanie ma masone-
ria?” – „Zwalczać Kościół” – padła odpowiedź. I nagle adwokat odczuł w sobie miłość Boga do 
oddalonych od Niego. Wyspowiadał się i rozpoczął nowe życie.
Dar bilokacji
Od 1916 roku Ojciec Pio nigdy nie opuścił San Giovanni Rotondo, a  jednak był widziany 
w wielu miejscach na świecie, nawet w Kalifornii... Wiele świadectw mówi o jego umiejętno-
ści przebywania w dwóch miejscach jednocześnie, czyli o bilokacji. Przytoczmy tylko jedno 
wydarzenie.
W  czasie II wojny światowej pewien generał z  bazy lotniczej w  pobliżu Bari, Bernardo Ros-
sini, dowiedziawszy się, że magazyn wojskowy znajduje się tuż obok San Giovanni Rotondo, 
zorganizował wypad, by go zniszczyć. Stanął na czele eskadry, lecz przybywszy w pobliże celu, 
ujrzał wznoszącego się z ziemi zakonnika z podniesionymi rękoma, który zabraniał mu wstępu. 
Radiostacje samolotów nie odpowiadały. Bomby spadły w inne miejsce, samoloty zaś zawróciły 
do bazy. Po jakimś czasie ów niewierzący generał usłyszał o mnichu z klasztoru w San Giovanni 
Rotondo, który dokonywał cudów. Postanowił się tam udać, aby go zobaczyć i rozpoznał w nim 
zakonnika, którego widział w górze. Ojciec Pio położył mu rękę na ramieniu, mówiąc dobro-
dusznie: „A więc to ty chciałeś nas wszystkich zabić?”. Generał był zaskoczony, lecz zwyciężyło 
go spojrzenie Ojca Pio. Nawrócił się.
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Dar uzdrawiania
Ojciec Pio posiadał ponadto charyzmat uzdrawiania. Zawsze powtarzał: „To nie ja uzdrawiam, 
lecz Pan. Ja się tylko modlę” albo: „To nie moja sprawa, lecz Matki Bożej”. Jego pokorna modli-
twa była w szczególny sposób wysłuchiwana. 
W 1939 roku urodziła się Gemma de Giorgi. Dziewczynka nie miała źrenic, była więc skazana 
na to, że nigdy nie będzie widzieć. Miała 6, a może 7 lat, kiedy jej rodziców odwiedziła ciocia 
zakonnica. Poradziła im, by udali się do Ojca Pio, a sama napisała do niego list. Zakonnik odpi-
sał: „Droga córko, zapewniam cię, że będę się modlił za to dziecko”. Do San Giovanni Rotondo 
dziewczynkę zabrała babcia. Po mszy świętej obydwie udały się do spowiedzi. Była to pierwsza 
spowiedź wnuczki i  babcia chciała, aby przystąpiła ona także do I  Komunii Świętej. Marze-
nie babci zostało spełnione. Podczas ceremonii Ojciec Pio uczynił dziewczynce znak krzyża na 
oczach. W czasie podróży powrotnej do domu Gemma zauważyła, że widzi. Gdy udano się z nią 
do lekarza, stwierdził, że dziecko widzi, nie mając źrenic! Nie potrafił tego wyjaśnić. Później 
Gemma ukończyła studia i podjęła pracę.
To jeden z wielu cudów uzdrowienia dokonanego dzięki wstawiennictwu Ojca Pio.
Inne dary
Wśród innych charyzmatów Ojca Pio można przytoczyć dar proroctwa – wiele wskazuje na to, 
że widział w biskupie Karolu Wojtyle przyszłego papieża – a także dar niewidzialności, nieja-
ko przeciwieństwo daru bilokacji (zdarzało się, że goście przybywający do niego z niegodziwą 
intencją, mijali go, nie dostrzegając). Miał on też często kontakt z duszami w czyśćcu. Przycho-
dziły prosić, aby modlił się o ich uwolnienie. Zdarzało mu się pocieszać osoby niespokojne o los 
zmarłego. Mówił im, że ich bliski jest zbawiony lub przebywa w chwale nieba.

Roman Rusek OFMCap

Pytania do dzielenia w grupach:
•  Ludzie często proszą o zdrowie za wstawiennictwem Ojca Pio, wiedząc, że Bóg przez niego 

uzdrawiał. Czy taką prośbę poprzedzam słowami: „jeśli jest taka Twoja wola, Jezu”?
•  Dar czytania w duszy ułatwiał Ojcu Pio rozeznawanie duchów. Czy proszę Boga, bym sam 

mógł rozeznać w sumieniu, co jest dla mnie dobre, a co złe?
•  Proroctwo było dla Ojca Pio umiejętnością interpretacji rzeczywistości. Czy stosuję zasadę: we 

wszystkim, co czynisz, myśl o końcu?
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Medytacja biblijna
Żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że 
nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do 
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twe-
mu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygo-
tował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł 
do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, 
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wy-
szły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, 
bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdo-
wą. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu 
w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła 
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. (Łk 2,25-38)

Pokorne wejście Jezusa do świątyni, przez które wypełniona zostaje litera prawa, można ze-
stawić z  wizją ostatecznego nadejścia Pana i  Jego sądu. W  mocy Ducha Symeon rozpoznaje 
Pana, wyśpiewuje pieśń radości z powodu zakończenia oczekiwania i wypowiada proroctwo. 
Teraz Symeon, symbol Starego Testamentu, a także każdego człowieka, może umrzeć w pokoju. 
Lęk przed śmiercią zostaje zwyciężony, ponieważ obecne jest wspomnienie Boga-dziecka, który 
umrze. Pamięć o śmierci nie budzi już więcej strachu i przemienia się w sztukę życia w pokoju, 
ponieważ możliwe jest wreszcie odnalezienie Boga we własnych ograniczeniach. Swoje świadec-
two daje także Anna, wdowa, która rozpoznaje oblubieńca Izraela.
Interpretacja tekstu
ww. 25-28: «Symeon wziął Go na ręce...». Symeon, którego imię oznacza „Bóg wy słuchał”, jest 
człowiekiem, który „słucha słowa Boga” i  jest sprawiedliwy i pobożny. Jemu to właśnie Duch 
Święty obiecał, że ujrzy Mesjasza Pana, pocieszenie Izraela, wypełnienie słowa Boga.
W odniesieniu do Symeona trzykrotnie wymieniany jest Duch Święty. Podobnie jak miało to miej-
sce u wszystkich proroków, Duch Święty „był z nim”. Dlatego jest on tym, który słucha Słowa, 
stawia Boga na pierwszym miejscu i oczekuje na nadejście pociesze nia. Duch zapewnia go, że 
nie ujrzy śmierci, zanim nie będzie mógł kontemplować Tego, który pozwala wszystkim, którzy 
Go zobaczą, na wieczność nie zaznać już śmierci. Pro wadzony przez Ducha idzie na spotkanie 
z Jezusem i może nareszcie wziąć Go w swoje ramiona. Ręce Symeona, które są stare i wyobrażają 
mające wiele tysięcy lat ręce Izraela, przyjmują kwiat życia. Jego głos jest okrzykiem radości, która 
tłumiona była wieloletnim oczekiwaniem, ale teraz może wreszcie eksplodować. Jest to okrzyk 
niepowstrzymany, niczym wylanie rzeki, która występuje ze swych brzegów. Teraz może swobod-
nie za brzmieć oddech całej ludzkości do tej pory powstrzymywany śmiertelnym lękiem.
ww. 29-31: «Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem pozwalasz swemu słudze odejść w poko-
ju...». Tą pieśnią modlimy się podczas liturgicznej modlitwy na zakończenie dnia.
W nocy, która zapada, rozbrzmiewa hymn o zwycięstwie nad ciemnością. Człowiek, który z po-
wodu strachu przed śmiercią stał się niewolnikiem życia przepełnionego smutkiem, lękiem 
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i niezadowoleniem, teraz jest nasycony życiem i może z zadowole niem opuścić ucztę. Zobaczył 
Zbawiciela. Teraz odejście z  życia może nastąpić w  pokoju. To, co nieuchronne, teraz może 
nastąpić w radości. Strach przed śmiercią – strach przed samym Bogiem, który jest przecież 
życiem! – rozprasza się niczym mgła po wscho dzie słońca. Teraz stary człowiek, będący u kresu 
swoich dni, nie jest już więcej trzy many w cieniu śmierci, ale obejmuje swoimi starczymi ramio-
nami Tego, który jest dawcą życia. Jedynie spotkanie z Nim może nas uleczyć od trucizny śmier-
ci. Wydarzenie, które na początku było tragedią, gdyż wiązało się ze zniszczeniem wszystkiego, 
teraz staje się tęsknotą za powrotem.
Oczy Symeona nie widzą już przed sobą ciemności, ale jutrzenkę życia – Boże zba wienie. Spo-
tkanie z Jezusem Zbawicielem pozwala umrzeć w pokoju, a zatem również i żyć w pokoju. Jest 
ono niespodzianką dla tego, kto stojąc głodny przed za mkniętymi drzwiami, za którymi wyobra-
ża sobie przepaść ciemności, po ich otwarciu widzi oświetloną salę i wspaniale zastawione stoły 
przygotowane na ucztę. Podnosi powoli nogę, przekracza próg i może wziąć udział w tym święcie.
Zbawienie przygotowane jest przez Boga „dla wszystkich narodów”. Nie jest ono zarezerwowane 
wyłącznie dla Izraela. Jest ono światłem dla wszystkich ludów, które przebywają jeszcze w ot-
chłaniach ciemności i cieniu śmierci. Na tym polega chwała Izraela, która uświęca imię Boga 
i promieniuje na swoim obliczu chwałą Jego oblicza.
w. 33: «A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono». Maryja i Józef, podobnie jak 
każdy czytelnik Ewangelii, ze zdziwieniem słuchają pieśni Symeona.
w. 34: «On jest tutaj, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało». Symeon, symbol ludu Starego 
Testamentu, sprawiedliwego i przejętego Bożą bojaźnią, który oczekuje na Mesjasza i rozpoznaje 
Go, jest także w stanie, dzięki pomocy Ducha Świętego, prze powiedzieć Maryi Jej los. Także dzisiaj 
Jezus jest zrozumiały dla nas jedynie wtedy, kiedy patrzymy na Niego w świetle Starego Testamentu.
Dziecko będzie jednocześnie przyczyną upadku i powstania wielu w Izraelu. Niesie bowiem zba-
wienie, które nie jest przez wszystkich akceptowane. Jest zgorszeniem i głupstwem, „znakiem, 
któremu będą się sprzeciwiać”, bo przeczy wszelkiej ludzkiej myśli. Dlatego wszyscy występują 
przeciwko Niemu, gorszą się nim i upadają. Uczniowie jako pierwsi. Ale On jest Zbawicielem 
wszystkich tych, którzy upadli. Odsłania się tutaj tajemnica śmierci i Zmartwychwstania Pana, 
która niczym miecz przenika serce każ dego ucznia i całego Kościoła, którego pierwowzorem 
jest Maryja. Ta tajemnica żyć będzie nieustannie w historii ucznia, który przemierza tę samą 
drogę od krzyża do chwały.
ww. 36-38: «Przebywala tam też prorokini Anna...». Anna („sympatia, łaska u Boga”), córka Fa-
nuela („oblicze Boga”), z pokolenia Asera („dobry los, szczęście”), dzięki Bożej łasce ma szczę-
ście ujrzeć Boga w obliczu Jezusa. Jest już ona bardzo podeszła w la tach. Od swojej młodości jest 
wdową i jako taka jest symbolem zarówno Izraela, jak i całej ludzkości, która straciła swojego 
Oblubieńca i żyje w pewnej pustce, pozbawiona oglądania upragnionego oblicza. Nigdy jednak 
nie opuszcza świątyni, nadal szuka Go i wyczekuje, modli się i pości, cierpi i pragnie, w dzień 
i w nocy. Spotkanie następuje właśnie w tej „chwili”, w której Symeon przepowiada Jezusowi 
krzyż – w owej godzinie sprzeciwu. To tutaj Bóg ukazuje się definitywnie swojemu narodowi, 
pozwalając wszystkim kontemplować Go.

Na podstawie książki: Silvano Fausti, „Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Łukasza” 
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


