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KATECHEZA 

Ojciec Pio nigdy nie szukał nadzwyczajnych wydarzeń. Był świadomy, że cudowny świat 

jego mistycznego związku z Bogiem Trójjedynym nie wynikiem z ludzkich działań, lecz w pełni 

pochodzi z daru Bożej miłości. Dobrze wiedział, że to Bóg prowadzi go po niezwykłych ścieżkach 

życia wewnętrznego, jednak pragnął „zwyczajnej drogi”. W liście do ojca Benedetta z 7 kwietnia 

1915 roku tak pisał: „Wiesz, Ojcze, że wcale nie przywiązuję wagi do mojego nadzwyczajnego 

stanu. Z tego powodu nigdy nie przestaję prosić Jezusa, aby prowadził mnie zwykłą drogą 

wszystkich innych dusz, dobrze wiedząc, że droga, którą Boże miłosierdzie mnie prowadzi, nie 

przystoi mojej duszy, nawykłej jeszcze do pokarmów materialnych”.  

Pokora i zawstydzenie otrzymywanymi fenomenami sprawiały, że Ojciec Pio nigdy z 

własnej inicjatywy i raczej niechętnie mówił o swoich darach mistycznych. Czynił to tylko z 

posłuszeństwa, jakie żywił dla kierowników duchowych, którzy pomagali mu w odkrywaniu woli 

Bożej. Do ojca prowincjała tak pisał: „Oto ukazałem Ci, najlepiej jak mogłem, początek tego 

nowego stanu. Mój Boże! Nie umiem powiedzieć Ci, jaki opór przeżywałem i jaki gwałt musiałem 

sobie zadać, aby Ci to wyjawić. Uczyniłem to na siłę, na mocy świętego posłuszeństwa, które chce, 

abym niczego nie pominął milczeniem”. Ojciec Pio zdawał sobie sprawę z tego, że nadzwyczajne 

zjawiska nie są konieczne do rozwoju życia duchowego, stanowią tylko bodźce i pobudki do 

doskonalszego życia, zaś „drogą, która prowadzi do doskonałości, jest droga cnót, dlatego też  

jeden akt miłości ma większą wartość niż wszystkie wizje i ekstazy razem wzięte”.  

Pokorna postawa Ojca Pio swój najwyższy wyraz znalazła w doświadczeniu otrzymania 

stygmatów. Przez ponad rok odczuwał on na rękach i nogach pierwsze objawy. Pokonany jednak 

przez wstyd wypływający ze świadomości swojej duchowej nędzy, nawet nie wspomniał o tym 

swemu kierownikowi duchowemu. Dopiero w liście z 8 września 1911 roku opisuje, oczywiście z 

wielkim trudem, to niezwykłe wydarzenie, podając również powód swojego milczenia: „Nie 

denerwuj się więc, że dopiero teraz mówię Ci o tym, ponieważ ciągle byłem pokonywany przez ten 

przeklęty wstyd. Gdybyś wiedział, jak wielki gwałt musiałem sobie zadać, by Ci to powiedzieć”. 



Objawy nie ustąpiły do 20 września 1918 roku, kiedy stygmatyzacja stała się zjawiskiem 

widocznym i trwałym. Ojciec Pio dopiero miesiąc po tym doświadczeniu napisał list do ojca 

Benedetta, nie wspominając o tym darze, tylko napomykając mgliście o potoku krwi: „Ach, mój 

Kochany Ojcze, przyjdź mi z pomocą, na litość boską! Całe moje wnętrze krwawi obficie i wiele 

razy muszę pogodzić się z tym, że widzę krew wypływającą na zewnątrz. Ach, niechby ta tortura 

ustała, to potępienie, to upokorzenie, to skrępowanie!”. Dopiero w liście napisanym kilka dni 

później opisał dokładnie, jak powstały rany na dłoniach i stopach, oraz poinformował o wypływie 

krwi z serca i ujawnił swoje upokarzające zakłopotanie tymi zewnętrznymi znakami: „Czy On (Pan 

Jezus) przynajmniej uwolni mnie od zawstydzenia spowodowanego tymi widocznymi znakami? 

Będę bardzo głośno Go wzywał i nie przestanę błagać Go, by przez swoje miłosierdzie zabrał nie 

ranę czy ból... lecz te zewnętrzne znaki, które wywołują we mnie zażenowanie i poniżenie nie do 

opisania i nie do wytrzymania”. 

Ojciec Pio, podobnie jak mistycy wszystkich wieków, zmagał się z nieadekwatnością 

ludzkich słów mających wyrazić jego mistyczne uniesienia i nadzwyczajne przeżycia zjednoczenia 

z Bogiem. W liście do ojca Agostina wyraził tę niemoc w krótkich słowach: „Czuję w mym sercu 

wielkie pragnienie, aby powiedzieć Ci tyle rzeczy – wszystkie o Panu Jezusie – lecz nie jestem w 

stanie się wysłowić”. Szerzej problem przekazania doświadczenia mistycznego poprzez słowo 

pisane przedstawił w liście do ojca Benedetta z 20 czerwca 1913 roku: „Ten język wyda Ci się 

językiem arabskim... Jeśli okaże się, że ten język jest niejasny, Mój Drogi Ojcze, to mówię Ci 

szczerze, że nie mógłbym wyrazić się jaśniej, z wyjątkiem przypadku, gdyby Jezus nie chciał 

przyjść mi z pomocą. Ojcze, kto mógłby wiernie zarysować choćby kontur tej rzeczywistości? (...) 

O tych rzeczach (widzenia wyobrażeniowe) dusza jest w stanie w jakiś sposób się wypowiedzieć, 

ale wolałaby zamknąć się w niemocy, gdyż czuje się źle, gdy widzi ogromną różnicę, jaka zachodzi 

między rzeczywistością widzialną a tym, co pamięta, i tym, co jest w stanie wyrazić. Wydaje się jej, 

że tak wspaniałe rzeczy są traktowane niewłaściwie”.  

W tym samym miesiącu Ojciec Pio napisał do ojca Benedetta list, w którym wyraził 

pragnienie, aby to sam Bóg kierował jego ręką podczas pisania i uczynił je zrozumiałym dla tych, 

którzy czuwają nad jego gorliwością: „Jak zrobić, bym był zrozumiany w tym, co piszę? Czuję 

potrzebę upokorzenia się przed Panem i proszenia Go, aby jeśli zechce, On sam prowadził moją 

rękę i obdarzył mnie umiejętnością mówienia o wielkich cudach, jakie Jego miłosierdzie objawia 

mojej duszy”.  

Ojciec Pio odczuwał także, że jego wysiłki w przedstawianiu działania łaski Bożej w jego 

duszy nie są w pełni rozumiane przez jego duchowych towarzyszy. „Ileż łez chciałbym przelać do 

Twego ojcowskiego serca – pisał do ojca Benedetta – które w dużej części zrozumiało męczeństwo, 

które mnie trawi i nie pozwala odpocząć nawet na jedną tylko chwilę”.  



Mimo trudności w dopasowaniu słów do przeżywanych doświadczeń Ojciec Pio, zachęcony 

przez tych, którzy byli dla niego wyrazicielami woli Bożej, opisywał dzieje swojej duszy, 

rozwijając wokół nich wspaniałą fenomenologię mistyczną: porywy, rany i blizny miłości, 

transwerberację, stygmaty, wizje i objawienia. Niebiańskie doświadczenia i przeżycia podawał z 

właściwą sobie powściągliwością, z trudem, dyskrecją i niechęcią. Gdyby zabrakło posłuszeństwa, 

Ojciec Pio chyba zachowałby to wszystko w tajemnicy.  
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Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej: 

• Są w naszym życiu sytuacje, których po ludzku nie można zrozumieć. Czy zastanawiam się, 

co Bóg chce mi przez nie powiedzieć? 

• Dary Ducha Świętego przeznaczone są do pokornej służby innym. Czy mam świadomość 

odpowiedzialności za ich wykorzystywanie? 

• Czy umiem się dzielić doświadczeniem Bożego działania z innymi dla ich zbudowania? 


