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Pierwszy krok
ŻYCIE OJCA PIO, DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGO

KOMENTARZ BIBLIJNY
“A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».”
(Mk 1, 11)
Po długim czasie życia w ukryciu, pośród codziennej ludzkiej pracy, Jezus udaje się do Jana
Chrzciciela jako przestrzegający prawa Żyd, aby spełnić swoje pragnienie bycia częścią ludu
oczekującego czasów mesjańskich, nowych czasów łaski. To właśnie w tym momencie, przyjmując
chrzest, głos Ojca objawia mu jego misję jako "umiłowanego", jako "sługi", który niosąc na swoich
barkach grzechy świata, zdobędzie świat dla Ojca.
My także, jako ochrzczeni, “umiłowani”, jesteśmy wezwani nie do sądzenia świata, ale do
dźwigania jego ciężaru. Ciężarem świata jest jego niezdolność do dostrzeżenia miłości Ojca:
niesprawiedliwość, nadużycia, władza, wojny, przemoc, tyrania. Jesteśmy wezwani do przyjęcia
Ducha Świętego, abyśmy mogli zdobyć świat dla Ojca; aby ludzkość w swej złożoności była
otwarta na własną odmienność, aby tworzyć harmonię w różnorodności.

DUCHOWOŚĆ
Trudno jest opowiedzieć całe życie Ojca Pio podczas jednego spotkania. Zamiast kłaść nacisk na
szczegóły, należy się zatrzymać i zrozumieć znaczenie działania Ducha Świętego w doprowadzeniu
do jego uświęcenia. Proponujemy szczególny fragment listu Ojca Pio do Raffaeliny Cerase, w
którym widać, w jaki sposób zapraszał on swoją duchową córkę do uświadomienia sobie, że droga
wiary wymaga stałości i wierności.
Z listu Ojca Pio do Raffaeliny Cerase
Pietrelcina, 19 maja 1914
Najdroższa Córko Jezusa Chrystusa,
niech Jezus i Maryja będą zawsze w Waszym sercu i uczynią Was świętą.
Przez wielokrotne uderzenia zbawiennego dłuta i przez dokładne oczyszczenie Boski Artysta chce
przygotować kamienie, które powinny znaleźć się w strukturze wiecznej budowli. Tak mówi
w hymnie nieszporów na dzień poświęcenia kościoła nasza najczulsza Matka, święty Kościół
katolicki, i tak jest w rzeczywistości.
Każda dusza przeznaczona do chwały niebieskiej może istotnie uważać się za kamień przeznaczony
do wzniesienia wiecznej budowli. Murarz, który chce zbudować dom, musi przede wszystkim
oczyścić kamienie mające stanowić konstrukcję, a czyni to przez uderzenia młotka i dłuta. W taki
sam sposób postępuje Ojciec Niebieski z wybranymi duszami, które od początku wieczności przez
Jego niezmierzoną mądrość i opatrzność były przeznaczone do konstrukcji wiecznej budowli.
Tak więc i dusza przeznaczona do królowania z Jezusem Chrystusem musi zostać oczyszczona
uderzeniami młota i dłuta, jakimi posługuje się Boski Artysta, aby ociosać kamienie, czyli dusze
wybrane. Czym one są? Moja siostro, te uderzenia dłuta to ciemności, niepokoje, pokusy, strapienia
ducha, lęki duchowe zabarwione przygnębieniem, a także fizycznym cierpieniem.
Dziękujcie więc niezmierzonemu miłosierdziu Przedwiecznego, który w ten sposób traktuje Waszą
duszę, ponieważ jest ona przeznaczona do zbawienia. Dlaczego nie cieszyć się z tych pełnych
miłości gestów najlepszego z ojców? Otwórzcie serce temu Niebieskiemu Lekarzowi dusz
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i zanurzcie się z pełną ufnością w Jego najświętszych ramionach. On traktuje Was jako wybraną
do podążania za Jezusem po stromej ścieżce Kalwarii. I ja radośnie i ze wzruszeniem odczuwam
w głębi serca to łaskawe traktowanie Was przez Boga. Bądźcie pewna, że wszystko, co dzieje się
w Waszej duszy, jest zrządzeniem Pańskim i dlatego obawiajcie się spotkania ze złem, które jest –
krótko mówiąc – obrazą Boga.
...
Jeżeli Jezus się objawia, dziękujcie Mu. A jeśli się przed Wami ukrywa, również Mu dziękujcie.
Wszystko jest miłosnym żartem. Mam nadzieję, że dojdziecie aż do oddania ostatniego tchnienia
z Jezusem na krzyżu i będziecie mogła z Nim słodko zawołać: «Consummatum est».
...
Niech Bóg błogosławi Was oraz Waszą siostrę i przyniesie ulgę w udrękach. Niech zwróci na Was
swe litościwe spojrzenie i pocieszy swoją miłością.
Brat Pio, kapucyn
Kiedy zaczyna się czytać żywot świętego, powinniśmy podziwiać jego cnoty, ale trzeba zawsze
pamiętać, że zwłaszcza cnoty teologiczne są przeniknięte Duchem Świętym. Działanie łaski Bożej
rzeczywiście dokonuje się w człowieku, podnosząc go do komunii z Bogiem, wykorzystując różne
wydarzenia jego życia, oczyszczając go jak "złoto w tyglu", aby uczynić go zdolnym do zrozumienia
i kochania Go w całkowitej wierności. Ojciec Pio opisuje to wszystko za pomocą obrazu
zaczerpniętego z Brewiarza, a konkretnie z hymnu, który był odmawiany podczas uroczystości
poświęcenia kościoła: Jezus jest Boskim Artystą, który oczyszcza kamienie ze wszystkiego, co jest
bezużyteczne, aby budować królestwo Boże. Przez całe swoje życie Ojciec Pio był również
świadomy, że diabeł, nazywany dla przeciwieństwa boskim twórcą ciemności, będzie przeszkodą dla
działania Boga. Szczególną cechą całej jego egzystencji była ufność, jaką zawsze pokładał w Bogu,
mając świadomość, że jest jakby zanurzony w oceanie ognia.

POZNAJEMY OJCA PIO
 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie przy Vico Storto Valle urodził się Franciszek Forgione. Był
czwartym dzieckiem Grazia Forgione i Marii Giuseppy De Nunzio
 W 1901 roku po spotkaniu z bratem Camillo z Sant'Elia a Pianisi, kapucynem z klasztoru w
Morcone, młody Franciszek wyraził silne pragnienie zostania zakonnikiem. Z wielką
radością rodzice przyjęli jego powołanie.
 6 stycznia 1903 roku Franciszek wstąpił do klasztoru, a 22 stycznia następnego roku złożył
pierwszą profesję zakonną, przyjmując imię brat Pio.
 Rankiem 10 sierpnia 1910 roku Ojciec Pio został wyświęcony na kapłana przez Paola Schinosi,
arcybiskupa Marcianopoli, w kaplicy Matki Bożej w katedrze w Benevento, a 14 sierpnia
odprawił swoją Mszę prymicyjną w kościele Matki Bożej Anielskiej w Pietrelcinie
 7 września 1910 roku, w znanej sobie okolicy Piana Romana, pod wielkim wiązem, pod
którym zwykł się modlić, otrzymał pierwsze stygmaty, które zniknęły w ciągu roku.
 W 1915 roku Ojciec Pio został powołany do służby wojskowej, ale podczas badań lekarskich
zdiagnozowano u niego gruźlicę i odesłano do domu
 W lutym 1916 roku został skierowany do klasztoru św. Anny w Foggii, a 28 lipca tego samego
roku został zaproszony przez gwardiana, o. Paolino da Casacalenda, do klasztoru w San Giovanni
Rotondo, gdzie pozostał do końca życia
 20 września 1918 roku przed krzyżem w kościele klasztornym w San Giovanni Rotondo,
otrzymał stygmaty na dłoniach, stopach i boku, znaki męki Chrystusa.
 W 1940 roku rozpoczął realizację swojego wielkiego ziemskiego dzieła, Domu Ulgi w Cierpieniu,
którego inauguracja nastąpiła 5 maja 1956 roku
 We wczesnych godzinach dnia 23 września 1968 roku Ojciec Pio powrócił do domu Ojca.
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ŚWIAT OJCA PIO: Pietrelcina, miejsce narodzin
Pietrelcina to urocze miasteczko w regionie Benevento, o bardzo starych korzeniach, którego
istnienie jest poświadczone już w zapisach z 1100 roku. Wioska, założona w oparciu o piękne
ludzkie i chrześcijańskie tradycje, charakteryzuje się wąskimi uliczkami i domami zbudowanymi z
chudego wapna i twardego, szorstkiego kamienia, osadzonymi bezpośrednio na skale. W
rzeczywistości cała miejscowość położona jest na "Morgione", skale u podnóża której płynie
strumień Pantaniello.
To tutaj przy Vico Storto Valle 27 (dziś nr 32) urodził się Franciszek Forgione.
Również przy Vico Storto Valle znajduje się słynna "wieżyczka", odizolowany czworokątny pokój
z małym oknem, w którym Ojciec Pio spał i modlił się przez pewien czas podczas swojego pobytu
w Pietrelcinie jako młody kapłan. Drugim takim miejscem była dla niego Piana Romana, gdzie
rodzina miała swoje pola.

PRZEDSTAWIENIE GRUP MODLITWY OJCA PIO: Powstanie Grup Modlitwy
Ojciec Pio zawsze zalecał swoim duchowym synom i córkom wspólną modlitwę. Już w swojej
korespondencji zapraszał ich - nawet jeśli przebywali w różnych miejscach - do odmawiania
modlitw i nowenn w tej samej intencji. W okresie międzywojennym zaczął proponować tym, którzy
przybywali do niego do San Giovanni Rotondo, aby spotykali się na wspólnej modlitwie także po
powrocie do swoich miast.
Podczas II wojny światowej, papież Pius XII zaprosił wszystkich wierzących do wspólnej modlitwy
do Pana o zakończenie działań wojennych. Po otrzymaniu tej wiadomości Ojciec Pio poprosił dra
Guglielmo Sanguinetti, aby napisał do jego duchowych synów i córek, by zebrali się razem i
modlili się zgodnie z intencjami papieża. Ten gest, po którym nastąpiły inne formalne deklaracje,
dał początek Grupom Modlitwy.
NASZE UROCZYSTOŚCI WSPÓLNOTOWE

Grupy czują się zjednoczone między sobą poprzez modlitwę i wierność Ojcu Pio. Aby uwidocznić
tę komunię, należy wskazać cztery uroczystości, które mają miejsce w ciągu roku, pomagające
scharakteryzować nasz charyzmat. Daty tych obchodów to 7 października, 22 stycznia, 5 maja i 16
czerwca.
 7 października, Święto Matki Bożej Różańcowej:  rozpoczęcie roku wspólnotowego
 22 stycznia, rocznica obłóczyn zakonnych Ojca Pio:  odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 5 maja, rocznica powstania Domu Ulgi w Cierpieniu i Grup Modlitwy
 16 czerwca, rocznica kanonizacji Ojca Pio:  Wspólna modlitwa w duchowej łączności
wszystkich Grup z całego świata.

7 października (święto Matki Bożej Różańcowej) - wręczenie różańca
We wszystkich grupach na świecie rok wspólnotowy rozpoczyna się 7 października od wręczenia
różańca. Centrum Grup proponuje małą celebrację opartą na temacie roku; uroczystość może
odbywać się na poziomie poszczególnych grup lub całej diecezji.
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