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KATECHEZA 

Ojciec Pio po otrzymaniu darów mistycznych potrzebował kierownictwa duchowego, 

ponieważ poddawana próbom dusza, która kroczyła po przedziwnych drogach życia mistycznego, 

w czasie swojej przedziwnej wędrówki bywa narażona na liczne niebezpieczeństwa i porażki. 

Najpierw prowadzony był przez ojca Benedetta, a następnie przez ojca Agostina. Obaj ojcowie 

szybko się przekonali, że ich uczeń obdarzony jest przez Boga nadzwyczajnymi łaskami, dlatego ze 

względu na ostrożność w wydawaniu oceny i na szacunek do działania Bożego w duszy 

prowadzonego mistyka postanowili razem nim kierować.  

Ojciec Pio wzywał ich na pomoc w trudnych momentach. Błaganie o ratunek dało się 

szczególnie słyszeć w chwilach wielkiego doświadczenia mistycznego. Po otrzymaniu stygmatów 

Ojciec Pio w liście do ojca Benedetta napisał: „Mój Boże! Przyjdź mi szybko na pomoc, ponieważ 

boję się samego siebie, stworzenia niewdzięcznego. (...) Ach, Mój Kochany Ojcze, przyjdź mi z 

pomocą, na litość boską! Całe moje wnętrze krwawi obficie”. Ojciec Benedetto jako dobry 

przewodnik duchowy nie kierował się zbytnią podejrzliwością, szukając przede wszystkim 

nienormalności w tym, czego nie rozumiał, lecz ze spokojem i bez niepotrzebnej ciekawości 

zachęcał Ojca Pio do szczerej relacji: „Mój Synu, powiedz mi wszystko i całkiem jasno, po prostu 

bez aluzji”.  

Po stygmatyzacji Ojciec Pio kontynuował swoją dawną taktykę, by z własnej inicjatywy 

mówić tak mało, jak to możliwe o cudownych zjawiskach, które stały się rzeczywistością w jego 

duszy. Dlatego ojciec Benedetto delikatnie go ganił w celu nakłonienia do tego, aby w 

sprawozdaniach z większą troską i obszerniej opisał swoje doświadczenia: „Potrafisz opowiadać mi 

o mękach miłości i nigdy nie nasyciłbyś się opowiadaniem o nich, milczysz zaś często i prawie 

zawsze o miłości bolesnej, miłości wśród cierpień i o tej, która rodzi i jedną, i drugą, a także o 

słodyczach miłości, którymi się radujesz i z powodu których płaczesz. Gdy postarasz się 

opowiedzieć mi pozytywnie i wyraźnie o słodyczach miłości, wówczas bezpośrednio i jasno 

odpowiem na krzyk Twoich cierpień”.  



Kierownicy duchowi Ojca Pio do swoich wskazówek zawsze dołączali modlitwy, 

szczególnie zaś wtedy, gdy zauważyli, że wokół ich ucznia dzieją się nadzwyczajne zjawiska. Także 

jemu nakazywali z pokorą dziękować Bogu za otrzymane fenomeny: „Dziękuj Bożej dobroci za 

łaskę, o której mi wspomniałeś w swoim poprzednim liście; jedyne polecenie, które muszę Ci 

wydać w tej sprawie, jest takie, abyś nie ujawniał niczego nikomu, ponieważ «ukrywanie 

królewskich tajemnic jest dobrą rzeczą»” (Tb 12, 7).  

Ojciec Pio z absolutną wiernością zawsze realizował wskazówki i polecenia otrzymywane 

od swoich kierowników duchowych. Bezwarunkowo akceptował proponowane przez nich 

rozwiązania. Zanurzony w świecie nadzwyczajnych łask i szczególnych charyzmatów, zachowywał 

postawę pokory, szczerości i otwartości. To chroniło go przed podejmowaniem fałszywych kroków 

oraz dawało pewność obrania właściwego kierunku na drodze, którą kroczył. 

Doświadczając nikczemnych sztuczek złego ducha, Ojciec Pio zwracał się do kierowników 

duchowych także po to, aby pomagali mu w interpretowaniu nadprzyrodzonych zjawisk. Do ojca 

Benedetta 1 listopada 1913 roku tak napisał: „Na podstawie sprawozdania, które zrobiłem dla 

Ciebie na temat stanu mojego ducha, zaklinam Cię na miłość Jezusa, abyś zbadał sprawę uważnie i 

nie był pobłażliwy i delikatny w pozytywnym ocenianiu mnie. Jeśli się przekonasz, że jestem 

oszukiwany, pomóż mi, z łaską Ojca w niebie, wyjść z tego stanu jak najszybciej”. Do ojca 

Agostina natomiast napisał: „Otóż Twój ostatni list wzbudza we mnie obawę, która wypływa z 

Twojego twierdzenia, że nie jestem ofiarą tego kozaka w tej sprawie. (...) Proszę Cię, abyś mi to 

także wyjaśnił”. Kierownicy duchowi zapewniali go o autentyczności doznawanych przeżyć, jego 

pozytywnej współpracy z łaską Bożą i stopniowym postępie na duchowej drodze.  

Absolutna potrzeba kierownictwa duchowego i niezachwiane posłuszeństwo sprawiały, iż 

Ojciec Pio z ufnością przyjmował zapewnienia ojców oraz podporządkowywał się ich wskazaniom 

i sugestiom także wtedy, gdy okrutna i uporczywa wątpliwość atakowała jego duszę. Czasami 

jednak potrafił być głuchy i udawać, że nie rozumie pytania kierownika duchowego, który 

podejrzewał zaistnienie u niego kolejnej nadzwyczajnej łaski, jednakże skoro tylko został 

poproszony o wyjaśnienia, odpowiadał szczerze i bez emfazy. Ukazywał z prostotą to, co nastąpiło, 

uznając dar Pana Boga i swoją własną niegodność.  

Niewątpliwie kierownictwo duchowe ojców Benedetta i Agostina było dla Ojca Pio 

skutecznym środkiem uświęcenia, moralną podporą w rozmaitych próbach, którym jego duch był 

poddawany, i niezawodną gwarancją przeciw ewentualnym iluzjom i fałszywym wyobrażeniom 

duchowym. 

Ojciec Pio z pokorą i wolnością poddał się badaniom psychiatrycznym, co uważane jest 

dzisiaj za jedno z kryteriów prawdziwości doświadczanych zjawisk nadprzyrodzonych. Analiza 

poszczególnych aspektów rozróżniających prawdziwy mistycyzm od pozornego na podstawie 



nadprzyrodzonych stanów, a zwłaszcza daru stygmatów, pozwala postawić go wśród największych 

ludzi Kościoła. 
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Pytania do refleksji indywidualnej lub wspólnotowej: 

• „Cóż masz, czego byś nie otrzymał”. Czy pamiętam, że wszystko otrzymałem, a moim 

udziałem jest tylko grzech? 

• Czy modlę się o światło Boże, kiedy dookoła mnie panuje ciemność? 

• Czy umiem zachować pokój serca i ofiarować Bogu wszystkie krzyże, które przychodzą 

niespodziewanie? 


