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KATECHEZA 

Ojciec Pio, zanim podejmie się kierownictwa duchowego, przez długi czas korzysta 

intensywnie z porad duchowych swoich kierowników: o. Benedetta i o. Agostina. Z jego postaw  

w procesie przewodnictwa duchowego można wyciągnąć wiele przymiotów, jakie winny 

charakteryzować pilnego ucznia duchowego. Należą do nich: stawianie Pana Boga nade wszystko, 

posłuszeństwo kierownikom duchowym, wielkie pragnienie doskonałości, wstręt do wszelkiego zła, 

pokora, umiejętność połączenia otwartości i szczerości z dyskrecją i ostrożnością oraz – co stanowi 

o dojrzałości Ojca Pio – jego modlitwa za ojców duchowych, aż po ofiarowanie siebie Bogu w ich 

intencji.  

Podstawą i bezwzględnym principium dla Ojca Pio jest jego ścisła relacja z Bogiem, ojcem 

wszelkiego ojcostwa, będącym jedyną drogą, prawdą i życiem (J 14,6). W tym związku słowo Boże 

stanowi pierwszorzędny autorytet. W liście z 4 czerwca 1918 roku Ojciec Pio pisze tak do ojca 

Benedetta: „Jestem głodny, mój Ojcze, powrotu mojego Boga do mojej duszy. Daj mi Go. Zaspokój 

mój głód podążający za Nim, Moim Życiem i Moim Wszystkim”. To Bóg dla Ojca Pio jest Tym,  

w którym – żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28). 

Drugą cechą charakteryzującą synowską relację Ojca Pio do jego kierowników duchowych 

jest okazywane im absolutnego posłuszeństwa. W ich radach dostrzega wolę Bożą, jest 

przeświadczony, że ich usta obwieszczają mu Dobrą Nowinę i wskazują sposoby jej realizacji, 

dlatego ojcu Benedettowi zgłasza swoją gotowość do przyjęcia wszystkich jego rad. W liście  

z 4 czerwca 1918 roku zaznacza wyraźnie tę uległość, pisząc: „Pamiętaj, że Pan Jezus powierzył 

mnie Twojej opiece, abyś kierował mną, pocieszał i ratował. Pamiętaj, że od chwili, w której Pan 

Bóg powierzył mnie Tobie, uważałem Cię za Ojca mojej duszy, deklaruję przed niebem całą 

synowską miłość ku Tobie, jaką odczuwam i żywię do tej chwili, zawsze z największą gorliwością 

zważając na Twoje zapewnienia i pouczenia”.  

Postawę duchowej zależności Ojciec Pio okazuje również w stosunku do swojego drugiego 

duchowego przewodnika, ojca Agostina. Pisze do niego: „Ufam temu kierownictwu (autorytetowi) 



jak dziecko w ramionach matki”. W innym liście kierowanym do niego podczas przeżywania 

ciemnej nocy ducha wyraża swoją zaufanie w moc kierownictwa duchowego: „Ufam 

zapewnieniom Twoim i Ojca Prowincjała, a to wystarcza, by umożliwić mi przetrwanie próby ze 

świętym poddaniem się”. 28 sierpnia 1918 roku, opisując prowincjałowi zjawisko transwerberacji, 

sam dostrzega wartość posłuszeństwa i poddania się pod opiekę duchową swych ojców: „Jestem 

zmęczony naprzykrzaniem się mojemu kierownikowi duchowemu. Jego pomoc i samo 

posłuszeństwo służą jako podpory, aby mnie podtrzymywać przed poddaniem się”.  

Następną cechą Ojca Pio jest jego wielkie pragnienie świętości, jego nieustanne dążenie do 

tego, aby być wiernym Bogu. Droga do doskonałości, którą kroczy Ojciec Pio, wiedzie przez 

rozwijanie podstaw chrześcijańskich cnót: wiary, nadziei i miłości (por. 1 Kor 13,13). W liście do 

ojca lektora napisanym z okazji świąt Bożego Narodzenia wyraża on swoje wielkie pragnienie 

kochania Boga ponad wszystko. Przeżywając czas oczyszczenia, widzi drogę dojścia poprzez 

trwanie w czystej wierze: „Pan Bóg chce poślubić duszę w wierze, a dusza, która ma odbyć te 

niebiańskie zaślubiny, powinna kroczyć w czystej wierze, która jest jedynym i odpowiednim 

środkiem dojścia do tego związku miłości”. Zaś nadzieja, a z nią wielkie pragnienie śmierci, by być 

w niebie, zachęca Ojca Pio do szczególnego rozwijania cnót pozwalających doświadczyć spotkania 

z miłującym Bogiem. 

Z tą cnotą wytrwałego dążenia do doskonałości łączy się w życiu Ojca Pio wielki wstręt do 

zła, a przez to czujność, by nie obrazić Boga. Jego radykalizm dochodzi aż do tego stopnia, że  

w liście do ojca Benedetta pisze następujące przyrzeczenie: „Najbardziej zdecydowanie 

postanawiam nigdy nie obrazić Pana Boga nawet grzechem lekkim i jestem gotów ścierpieć tysiąc 

razy śmierć przez spalenie, niż wcześniej świadomie popełnić jakikolwiek grzech”. Zając dobrze 

swoją tożsamość kapłańską, staje się bardziej wrażliwym, bo jak pisze – „jeśli Jezusowi bardzo nie 

podoba się, gdy ktokolwiek z wiernych Go obraża, to o wiele bardziej nie podoba Mu się, gdy czyni 

to kapłan”.  

Kolejną zaletą, będącą skutecznym sposobem w procesie dążenia Ojca Pio do świętości, jest 

pokora. Ten wielki Mąż Boży zapatrzony w Maryję – pokorną Służebnicę Pańską i pociągnięty jej 

przykładem (por. Łk 1,52) – staje się uniżonym sługą Pana Jezusa Chrystusa. Zasłuchany w głos 

Boga rozbrzmiewający w poleceniach jego kierowników duchowych, spełnia wiernie polecenia 

ojca Benedetta, który go wzywa: „A Ty żyj w pokorze, byś zawsze mógł mówić: «Ojcze, nie moja, 

lecz Twoja wola niech się stanie» (Łk 22,42). Wróg zaś niech będzie pokonany!”. Także ojciec 

przełożony dostrzega wartość cnoty pokory i dzieli się własnymi spostrzeżeniami z Ojcem Pio: 

„Gdybym był pokorniejszy i gdybym ćwiczył mężnie wyrzeczenie samego siebie, jego (szatana) 

wysiłki byłyby udaremnione”. 



Przedstawiona powyżej postawa pokory Ojca Pio jest charakterystyczna dla wielkich 

świętych – w historii ascetyki nazywa się ją pobożną przesadą. W sposób szczególny można ją 

dostrzec w postaci samooskarżania się Ojca Pio z własnej, pozornej grzeszności: „sądzę bowiem, że 

moje życie było ciągłym obrażaniem Boga i że moi spowiednicy, a nawet mój duchowy kierownik 

zostali oszukani co do mojego stanu. To wszystko jest sprawiedliwą karą od Pana Boga. Och, jak mi 

to ciąży!”. 

W kierownictwie duchowym Ojca Pio dochodzi do pogodzenia ze sobą otwartości  

i szczerości z dyskrecją i ostrożnością, co stanowi oznakę dojrzałego ucznia. Trudne i bolesne stany 

ducha Ojciec Pio przedstawia swojemu kierownikowi w sposób zrozumiały i szczery: „Teraz 

przechodzę do tego, co jest trudne i najbardziej bolesne dla mnie (...) aby powiedzieć Ci samą 

prawdę i opisać otwarcie i szczerze to, co dzieje się w moim wnętrzu”. Innym razem poprzez ojca 

Agostina zachęca pewne pobożne osoby, aby były ostrożne w dzieleniu się stanem swoich dusz  

i dyskretnie korzystały z porad duchowych tylko kierownika duchowego oraz spowiednika. 

Dojrzała odpowiedzialność Ojca Pio za swoich kierowników duchowych, przejawiająca się  

w pragnieniu dla nich najwyższej doskonałości oraz wyrażająca się poprzez modlitwę w ich 

intencji, dowodzi dojrzałości osoby poddającej się kierownictwu duchowemu. Listy są przepełnione 

znakami, które jasno świadczą o wdzięcznej, modlitewnej odpowiedzialności Ojca Pio za 

sprawujących nad nim opiekę duchową ojcami, aż po złożenie siebie jako żertwy ofiarnej za swoich 

przewodników duchowych. 
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Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej: 

• Czy mam pragnienie świętości, które warunkuje owocne korzystanie z kierownictwa 

duchowego? 

• Czy modlę się o pokorę serca, pozwalającą wsłuchać się w wolę Boga i ją zrozumieć? 

• Czy pielęgnuję w sobie postawę szczerości i otwartości? 


