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KATECHEZA 

Brat Pio od początku traktował swoje powołanie i życie zakonne bardzo poważnie. Nie 

przerażały go żadne trudności, a zafascynowany ideałem życia kapucyńskiego, pragnął coraz 

odważniej pokonywać własne słabości i ograniczenia. Pod koniec tego okresu próby mistrz 

nowicjatu, pomimo zaniepokojenia problemami zdrowotnymi swego podopiecznego, napisze o 

nim: „już od pierwszego dnia życia zakonnego narzucił sobie konieczność bycia przykładnym 

nowicjuszem; dokładny w przestrzeganiu reguły zakonnej i we wszystkim, nie dał 

najmniejszego powodu do nagan, nie okazał też chęci, by wyróżniać się od innych”. Również w 

nowicjacie bardzo mocno żył Eucharystią, o czym świadczy opisywane przez współbraci 

zdarzenie: „Pewnego ranka brat Pio był przeznaczony do posługi zakrystianina. Przez małe 

zaniedbanie swojego poprzednika został pozbawiony Komunii Świętej. Mistrz nowicjatu, który 

celebrował mszę, przechodząc z puszką, ominął go, mówiąc: «Na drugi raz będziesz pamiętał». 

Wspominając ten epizod dwadzieścia lat później, Ojciec Pio wzruszony mówił: «Ile łez 

wylałem tamtego dnia»”. Po zakończeniu nowicjatu, dokładnie rok po obłóczynach, brat Pio 

został dopuszczony do złożenia czasowych ślubów zakonnych. Przez ich złożenie mógł jeszcze 

mocniej potwierdzić pragnienie ofiarowania swego życia Bogu. 

Okres ponowicjacki był dla niego przede wszystkim czasem intensywnej nauki, związanej ze 

studiami filozoficzno-teologicznymi, które musiał ukończyć, aby otrzymać święcenia. Również 

i w tym momencie nie słabnie sposób, w jaki przeżywa on Eucharystię. Ponieważ poszczególne 

etapy kształcenia odbywały się w różnych miejscach, młody zakonnik często przenosił się z 

jednego klasztoru do drugiego, co niestety bardzo mocno wpłynęło na stan jego zdrowia. Wciąż 

powracająca choroba zmusiła go nawet do przerwania nauki i – za zgodą przełożonych – udania 

się do rodzinnej miejscowości. 

W Pietrelcinie, mimo doznawanych licznych cierpień fizycznych i duchowych, brat Pio coraz 

głębiej wchodził w osobistą relację z Bogiem. Jak stwierdzają naoczni świadkowie, każdego 

dnia wiele godzin, a niekiedy nawet całe noce, spędzał przed Jezusem ukrytym w Najświętszym 

Sakramencie. Tym, którzy prosili go o modlitwę, odpowiadał, że poleci ich prośby Bogu, gdy 

tylko znajdzie się przed Tabernakulum. Odczuwał on wyjątkową siłę, która popychała go ku 

Eucharystii, podczas gdy w tym samym czasie był jednocześnie trawiony wielkim głodem, by 

przyjąć Jezusa. W liście do swego kierownika duchowego napisał, iż nie mógłby przeżyć ani 

jednego poranka bez możliwości przyjęcia Ciała Chrystusa. 



Wzmagająca się w jego sercu miłość do Jezusa eucharystycznego powoduje, iż zaczyna powoli 

żyć coraz większym i gorętszym pragnieniem przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Jednak 

tajemnicza choroba wciąż dawała znać o sobie. Istniała też realna obawa, że brat Pio może nie 

dożyć święceń kapłańskich. Fakt ten jeszcze bardziej wzmacniał w nim pragnienie stanięcia 

przy Chrystusowym ołtarzu i odprawienia choćby jednej, jedynej mszy świętej w życiu.  

By otrzymać święcenia, brat Pio musiał przede wszystkim prosić o dyspensę, gdyż nie osiągnął 

jeszcze kanonicznego wieku dwudziestu czterech lat. Gdy, dzięki protekcji o. Benedetto – 

ówczesnego prowincjała, otrzymał upragnioną dyspensę, nic już nie stało na przeszkodzie 

przyjęcia święceń. Trzeba było zdać jedynie ostatnie egzaminy i rozpocząć bezpośrednie 

przygotowania. 

W końcu spełniły się marzenia kapucyna z Pietrelciny. Nadszedł tak długo i z nadzieją 

oczekiwany dzień. 10 sierpnia 1910 roku w jednej z kaplic katedry Benewentu brat Pio przyjął 

święcenia kapłańskie z rąk biskupa Pawła Schinosiego i otrzymał władzę konsekrowania chleba 

i wina, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, władzę odpuszczania grzechów oraz 

uobecniania niezgłębionych bogactw Chrystusa. Był naprawdę szczęśliwy, oszołomiony 

radością. Na pamiątkowym obrazku napisał na swój prywatny użytek następującą myśl: O rex 

dona mihi animam meam pro qua rogo et popolum meum pro quo obsecro (O Królu, daruj mi 

moją duszę, o którą proszę i mój lud, za którym błagam) (Est 7,5). Pamiątka mojej pierwszej 

mszy. Jezu, mój oddechu i moje życie, dziś gdy podnoszę Cię z drżeniem w tajemnicy miłości, 

z Tobą niech będę dla świata Drogą, Prawdą, Życiem i dla Ciebie świętym kapłanem, doskonałą 

ofiarą. Ojciec Pio, kapucyn”. 

14 sierpnia 1910 roku odprawił swoją prymicyjną mszę świętą w rodzinnej miejscowości, w 

kościele Matki Bożej Anielskiej. Przepełniony szczęściem i radością, choć na chwilę mógł 

zapomnieć o chorobach i udrękach. Teraz był już kapłanem Chrystusa, czuł się tak, jakby jego 

dusza uleciała gdzieś w niebieskie przestworza. Wspominając zaś dzień swoich święceń po 

dwóch latach, w liście do o. Agostino pisał: 

„Lecz mój Ojcze, gdy piszę, to dokąd ulatuje moja myśl? Do pięknego dnia moich święceń. 

Jutrzejsze święto św. Wawrzyńca – jest także moim świętem. Już zacząłem przeżywać 

ponownie radość tego świętego dla mnie dnia. Od rana zacząłem kosztować raju... A co będzie, 

kiedy zaznamy go w wieczności? Kiedy porównuję pokój serca, którego doznałem tego dnia z 

pokojem, który zacząłem odczuwać w przeddzień tego święta, nie znajduję różnicy. W dniu św. 

Wawrzyńca moje serce mocniej zapłonęło miłością do Pana Jezusa. Jak bardzo byłem 

szczęśliwy, jak bardzo radowałem się tego dnia!!!”. 

Od tej chwili życie Ojca Pio uległo zmianie. Wydawać by się mogło, że doznawał tych samych 

cierpień i udręk, że wciąż zmagał się z tą samą tajemniczą chorobą i musiał odpierać coraz 

częstsze pokusy i ataki szatana. Jednakże poprzez kapłaństwo jego dusza jeszcze bardziej 

przylgnęła do Chrystusa, jeszcze bardziej złączyła się z Nim w jedynej i doskonałej o fierze 

miłości. W kościelnych rocznikach Ojciec Pio jest pierwszym kapłanem stygmatykiem, lecz był 

on kapłanem, przede wszystkim kapłanem i łaska w nim była przede wszystkim łaską kapłańską.  
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