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23 wrze�nia
wspomnienie �w. Ojca Pio

Ojciec Pio to jeden z najbardziej znanych i czczonych
dzisiaj �wiêtych z XX wieku. Jego grób nawiedza ka¿dego roku
ok. 10 milionów pielgrzymów z ca³ego �wiata. W 2013 roku
w San Giovanni Rotondo do publicznej czci wystawiono zabal-
samowane relikwie zakonnika, przy których modli³ siê tak¿e
Ojciec �wiêty Benedykt XVI. Ojciec Pio, bêd¹c m³odym kapucyñ-
skim zakonnikiem, zosta³ obdarzony stygmatami Mêki Pañskiej,
podobnie jak �w. Franciszek z Asy¿u. To trudne powo³anie spo-
wodowa³o w jego ¿yciu wiele cierpieñ fizycznych i duchowych,
a tak¿e upokorzeñ znoszonych przez ca³e lata z wielk¹ cierpli-
wo�ci¹ i pokor¹. Ca³kowicie powierza³ siê Jezusowi i Jego
Matce, dlatego przyniós³, i wci¹¿ przynosi, obfite owoce swej
�wiêto�ci dla ca³ego Ko�cio³a.

Francesco Forgione urodzi³ siê w
Pietrelcinie (na po³udniu W³och) 25 maja
1887 r. Ju¿ w dzieciñstwie szuka³ sa-
motno�ci i czêsto oddawa³ siê modlitwie
i rozmy�laniu. Gdy mia³ 5 lat, objawi³
mu siê po raz pierwszy Jezus. W wieku
16 lat Franciszek przyj¹³ habit kapucyñ-
ski i otrzyma³ zakonne imiê Pio. Rok
pó�niej z³o¿y³ �luby zakonne i rozpocz¹³
studia filozoficzno-teologiczne. W 1910
r. przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie. Ju¿ wte-
dy od dawna mia³ powa¿ne problemy ze
zdrowiem. Po kilku latach kap³añstwa
zosta³ powo³any do wojska. Ze s³u¿by
zosta³ zwolniony ze wzglêdu na z³y stan
zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przy-
by³ do San Giovanni Rotondo i tam prze-
bywa³ a¿ do �mierci. By³ kierownikiem
duchowym m³odych zakonników.

20 wrze�nia 1918 r. podczas mo-
dlitwy przed wizerunkiem Chrystusa
ukrzy¿owanego o. Pio otrzyma³ stygma-
ty. Na jego d³oniach, stopach i boku
pojawi³y siê otwarte rany - znaki mêki
Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Ro-
tondo zaczê³y przybywaæ rzesze piel-
grzymów i dziennikarzy, którzy chcieli
zobaczyæ niezwyk³ego kapucyna. Styg-
maty i mistyczne do�wiadczenia o. Pio
by³y tak¿e przedmiotem wnikliwych ba-
dañ ze strony Ko�cio³a. W zwi¹zku z
nimi o. Pio na 2 lata otrzyma³ zakaz

publicznego sprawowania Eucharystii i
spowiadania wiernych. Sam zakonnik
przyj¹³ tê decyzjê z wielkim spokojem.
Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który
uzna³, ¿e stygmatyczne rany nie s¹
wyt³umaczalne z punktu widzenia nauki,
o. Pio móg³ ponownie publicznie spra-
wowaæ sakramenty.

Ojciec Pio by³ mistykiem. Czêsto
surowo pokutowa³, bardzo du¿o czasu
po�wiêca³ na modlitwê. Wielokrotnie
prze¿ywa³ ekstazy, mia³ wizje Maryi,
Jezusa i swojego Anio³a Stró¿a. Bóg
obdarzy³ go równie¿ darem bilokacji -
znajdowania siê jednocze�nie w dwóch
miejscach. Podczas pewnej bitwy w trak-
cie wojny, o. Pio, który ca³y czas prze-
bywa³ w swoim klasztorze, ostrzeg³ jed-
nego z dowódców na Sycylii, by usun¹³
siê z miejsca, w którym siê znajdowa³.
Dowódca post¹pi³ zgodnie z tym ostrze-
¿eniem i w ten sposób uratowa³ swoje
¿ycie - na miejsce, w którym siê wcze-
�niej znajdowa³, spad³ granat.

W³oski zakonnik niezwyk³¹ czci¹
darzy³ Eucharystiê. Przez d³ugie godzi-
ny przygotowywa³ siê do niej, trwaj¹c
na modlitwie, i d³ugo dziêkowa³ Bogu po
jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio
Msze �wiête trwa³y nieraz nawet dwie
godziny. Ich uczestnicy opowiadali, ¿e
ojciec Pio w ich trakcie - zw³aszcza

w momencie Przeistoczenia - w widocz-
ny sposób bardzo cierpia³ fizycznie.
Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawa³ siê
równie¿ z ró¿añcem.

W 1922 r. powsta³a inicjatywa wy-
budowania szpitala w San Giovanni Ro-
tondo. Ojciec Pio gor¹co ten pomys³
popar³. Szpital szybko siê rozrasta³,
a problemy finansowe przy jego budo-
wie udawa³o siê szczê�liwie rozwi¹zaæ.
"Dom Ulgi w Cierpieniu", jak go nazwa-
no,  otwarto w maju 1956 r. Kroniki za-
czê³y siê zape³niaæ kolejnymi �wiadec-
twami cudownego uzdrowienia dziêki
wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tym-
czasem zakonnika zaczê³y powoli
opuszczaæ si³y, coraz czê�ciej upada³
na zdrowiu. Zmar³ w swoim klasztorze
23 wrze�nia 1968 r. Na kilka dni przed
jego �mierci¹, po 50 latach, zagoi³y siê
stygmaty.

W 1983 r. rozpocz¹³ siê proces
informacyjny, zakoñczony w 1990 r.
stwierdzeniem przez Kongregacjê Spraw
Kanonizacyjnych jego wa¿no�ci.
W 1997 r. og³oszono dekret o heroicz-
no�ci cnót o. Pio; rok pó�niej - dekret
stwierdzaj¹cy cud uzdrowienia za wsta-
wiennictwem o. Pio. �w. Jan Pawe³ II
dokona³ beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja
1999 r., a kanonizowa³ go 16 czerwca
2002 r.



18 wrze�nia 2016                      NA SKALE                              Nr 31(919)/2

Cudowne
rozmno¿enie chleba
Podczas wojny, gdy chleb rów-

nie¿ w klasztorze by³ racjonowany,
w San Giovanni Rotondo pe³no by³o
go�ci oraz ubogich, prosz¹cych
o ja³mu¿nê. Którego� dnia, gdy za-
konnicy usiedli do sto³u, w koszyku
le¿a³o mo¿e pó³ kilo chleba. Po mo-
dlitwie zaczêli w milczeniu je�æ
zupê. Ojciec Pio zamkn¹³ siê w ko-
�ciele. Po kilku minutach przyszed³
do refektarza z kilkoma bochenka-
mi �wie¿ego chleba. Na pytanie
prze³o¿onego, sk¹d go wzi¹³, odrzek³,
¿e da³a mu go jaka� p¹tniczka. Nikt
nie rzek³ s³owa, ale wszyscy wiedzieli, ¿e tylko on móg³ w taki
czas spotkaæ "jakich�" p¹tników. A którego� pewnego ranka za-
krystianin zapomnia³ przygotowaæ hostie do konsekracji. W kie-
lichu le¿a³o tylko kilka okruchów. Skoñczywszy spowiadaæ,
Ojciec Pio zacz¹³ udzielaæ Komunii �wiêtej wiernym, którzy tego
dnia przybyli wyj¹tkowo licznie. Wystarczy³o dla wszystkich
i jeszcze zosta³y u³omki.

Spotkania z duszami czy�æcowymi
Ojciec Pio czêsto opowiada³ o tym, jak zjawia³y mu siê

duchy zmar³ych, prosz¹c go o pomoc i wstawiennictwo. Oto
jedno z takich zdarzeñ, o którym w 1922 r. opowiedzia³ ch³op-
com z kolegium kapucyñskiego w San Giovanni Rotondo:

"Kilka dni temu wieczorem zszed³em do kominka, by roz-
grzaæ siê i ze zdziwieniem dostrzeg³em czterech nieznanych
mi braci, którzy siedzieli wokó³ ognia bez s³owa, z naci¹gniêty-
mi na twarze kapturami. Pozdrowi³em ich s³owami: Niech bê-
dzie pochwalony Jezus Chrystus, ale ¿aden mi nie odpowie-
dzia³. Popatrzy³em na nich uwa¿nie, by poznaæ co za jedni, ale
¿adnego nie rozpozna³em. Pozosta³em jeszcze trochê i, patrz¹c
na nich, odnios³em wra¿enie, ¿e cierpieli. Znowu pozdrowi³em
ich i odszed³em ku celi ojca gwardiana, by dowiedzieæ siê, czy
nie przybyli do nas czasem jacy� bracia z zagranicy. «A któ¿
by wypuszcza³ siê w drogê w taki czas?» odpar³ prze³o¿ony. Ja
jednak upiera³em siê, ¿e na dole przy ogniu siedz¹ czterej ka-
pucyni, grzej¹c siê i nic nie mówi¹c. ̄ adnego z nich nie pozna-
³em, nie wiem kim s¹. Wraz z ojcem gwardianem zeszli�my
zaraz na dó³, lecz tam nie by³o nikogo. Zrozumia³em wtedy, ¿e
byli to dawno zmarli bracia, którzy odbywali karê czy�æcow¹ w
tym miejscu, w którym obrazili Boga. Ca³¹ tê noc spêdzi³em
modl¹c siê przed Naj�wiêtszym Sakramentem o uwolnienie ich
od m¹k czy�æcowych.

O innym spotkaniu z dusz¹ z czy�æca Ojciec Pio opowie-
dzia³ w maju 1922 roku biskupowi Albertowi Costa i kilku ojcom
kapucynom. Wielu biografów Ojca Pio przytacza to zdarzenie,
kiedy to w mro�n¹, �nie¿n¹ noc Ojciec Pio dostrzeg³ otwieraj¹-
ce siê drzwi pokoju i wchodz¹cego jakiego� starca, ubranego w
p³aszcz, jaki nosili wie�niacy z San Giovanni Rotondo.

"Kim jeste�, czego chcesz?" zapyta³ Ojciec Pio dziwnego
o tej porze go�cia, który w tajemniczy sposób wszed³ do klasz-
toru. Starzec odrzek³:

Cuda Ojca Pio "Ojcze Pio, jestem Pietro Di Mauro, zwany Precoco.
Zmar³em w tym klasztorze 18 wrze�nia 1908 roku, kiedy
tutaj by³ przytu³ek dla ¿ebraków. Pewnego wieczoru, kiedy
le¿a³em w ³ó¿ku, zasn¹³em z zapalonym papierosem
i spali³em siê. Jestem w czy�æcu. Tylko Msza �wiêta mo¿e
mnie uwolniæ. Bóg zezwoli³ mi tu przyj�æ i prosiæ Ojca
o ratunek".

Ojciec Pio zaraz z rana odprawi³ Mszê �wiêt¹
w intencji niezwyk³ego go�cia. Ojciec Paulino, któremu
o wszystkim opowiedzia³, pobieg³ do archiwum, by spraw-
dziæ czy w ogóle taka rzecz wydarzy³a siê w obrêbie zabu-
dowañ klasztornych w 1908 r. Zapiski potwierdzi³y s³owo
w s³owo opowie�æ nocnej zjawy.

Przypadki przywrócenia wzroku
Znany i g³o�ny by³ przypadek ma³ej Gemmy Di Gior-

gi, która urodzi³a siê niewidoma, bez �renic; dziecko nagle
odzyska³o wzrok po przyjêciu Komunii �wiêtej z r¹k Ojca
Pio, 18 czerwca 1947 roku. By³o to wyzwanie rzucone
nauce. W cztery miesi¹ce po tym cudzie znany okulista
z Perugii, doktor Caramazza, podda³ dziewczynkê szcze-
gó³owym badaniom i stwierdzi³, ¿e nie maj¹c �renic nie
mo¿e widzieæ, a jednak widzi. A dziewczynka ros³a, cho-
dzi³a do szko³y ciesz¹c siê doskona³ym wzrokiem. Czê-
sto przychodzi³a do San Giovanni Rotondo.

Ojciec Pio, s³ysz¹c ci¹g³e komentarze na ten temat,
odwraca³ g³owê i wo³a³: "Nie mieszajcie mnie w tê sprawê,
moi mili! To nie ja, to Matka Boska!"

¯ycie nie jest niczym innym, jak tylko
wiecznym zmaganiem siê z sob¹ samym i nie
zakwita inaczej, jak tylko za cenê cierpienia.
Dotrzymuj zawsze towarzystwa Panu Jezusowi
w Ogrodzie Oliwnym, a On bêdzie umia³ wzmoc-
niæ ciê w godzinach udrêk, które nadejd¹.

�w. Ojciec Pio



�WIADECTWA

W czasie �wiatowych Dni M³odzie¿y nie mia³em niestety mozliwo�ci
uczestniczenia w nich tak, jakbym chcia³, poniewa¿ musia³em chodziæ do pracy.
Nie go�ci³em pielgrzymów w swoim mieszkaniu, ani nie by³em wolontariuszem. Na
ile mog³em, �ledzi³em tylko na bie¿¹co wydarzenia w telewizji lub w Internecie.
Bardzo zazdro�ci³em tym, którzy mogli to wszystko prze¿ywaæ "na ¿ywo". To jed-
nak nie to samo, co siedzieæ przed ekranem. Jednak¿e jednego dnia, to by³o
28 lipca, uda³o mi siê wzi¹æ jeden dzieñ urlopu. Oczywi�cie od razu pojecha³em do
centrum Krakowa, ¿eby na w³asne oczy zobaczyæ, co siê dzieje. Czêsto bywam
w okolicach Rynku, ale takiego Krakowa jeszcze nigdy w ¿yciu nie widzia³em. To
by³o zupe³nie inne, kolorowe, roz�piewane, roztañczone, rozmodlone, miêdzynaro-
dowe miasto, pe³ne m³odych ludzi z ca³ego �wiata. Wszyscy rado�ni, pe³no miêdzy-
narodowych flag. W wielu miejscach skupiska ludzi z ró¿nych krajów, którzy wspól-
nie siê bawili. A tak obleganego krakowskiego "Adasia" nie widzia³em nigdy w ¿yciu.
Wysy³am kilka zdjêæ, które uda³o mi siê zrobiæ. Pozdrawiam. Piotrek

Do zobaczenia w Panamie!
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PONIEDZIA£EK  19.09.16
  8.00   + Marian Gruca � od siostry

Wiktorii
18.00 + br. W³adys³aw (pijar) �

9 rocznica �mierci
WTOREK  20.09.2016

  8.00 Dziêkczynna z pro�b¹ o b³og.
Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
Marianny Wojtkiewicz � intencja
od Krystyny

18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Anny
i Jakuba w 8 rocznicê �lubu

�RODA 21.09.2016
  8.00  + Anna Cisowska - od te�ciów
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 22.09.2016
  8.00  + Józef, Stefania Dudrak
18.00 + Genowefa, Jan Tworzyd³o �

w rocznicê �mierci
PI¥TEK 23.09.2016

  8.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Anna Cisowska- od kole¿anek

i kolegów córki Magdaleny ze
Szpitala Uniwersyteckiego
Radiologii w Krakowie

SOBOTA 24.09.2016
 8.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Jadwigi i Marka w 45 rocznicê
�lubu

18.00  + Marian Gruca � od rodziców
NIEDZIELA 25.09.2016

  8.00 + Mieczys³aw Kozio³ - 16 r. �mierci
  9.30 + Stanis³awa Mazurek -14 rocz.

�mierci
11.00 + Marian Gruca - od siostry

Teresilli
12.00 Dziêkczynna za otrzymane

z pro�b¹ o dalsze b³og. Bo¿e
i opiekê Matki Bo¿ej dla Norberta
i Jolanty Robak w 25 r. �lubu

13.00  + Zbigniew Dolicki � 15 r. �mierci
i za + zmar³ych rodziców

18.00 + Janina Dziubiñska

INTENCJE MSZY �W.
19.09.2016 - 25.09.2016
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Pewien stary cz³owiek siedzia³ wraz ze swoim 25-letnim synem w poci¹gu.
Poci¹g ma niebawem ruszyæ, wszyscy pasa¿erowie zajmuj¹ ju¿ swoje miejsca.
Kiedy poci¹g odjecha³, m³ody ch³opak by³ pe³en rado�ci i ciekawo�ci. Siedzia³ tu¿
przy oknie. Wystawi³ rêkê przez okno i czuj¹c powiew powietrza krzykn¹³:

- Tato zobacz, wszystkie drzewa zostaj¹ za nami.
Stary cz³owiek u�miechn¹³ siê. Naprzeciwko nich, siedzia³a m³oda para, któ-

ra widz¹c to wszystko zaczê³a patrzeæ z politowaniem na 25-letniego ch³opaka,
który zachowywa³ siê jak ma³e dziecko. Nagle, ch³opak krzykn¹³ znowu:

- Tato zobacz, chmury pod¹¿aj¹ razem z nami! Widzisz ten staw i zwierzêta?
Para spogl¹da³a na ch³opaka z za¿enowaniem. Zaczê³o padaæ i krople desz-

czu musnê³y jego rêkê. Ten zamkn¹³ swoje oczy. Po chwili znowu krzykn¹³:
- Tato zaczê³o padaæ, mam kroplê wody na d³oni, zobacz tato!.
Tym razem para ju¿ nie wytrzyma³a i odezwa³a siê do ojca:
- Dlaczego nie zabierze Pan swojego syna do dobrego lekarza?
Stary cz³owiek u�miechn¹³ siê i powiedzia³: Ju¿ to zrobi³em � w³a�nie wraca-

my ze szpitala. Mój syn odzyska³ dzisiaj wzrok � widzi po raz pierwszy w swoim
¿yciu.

Zanim ocenisz cz³owieka i go zaszufladkujesz, powiniene� najpierw
poznaæ jego historiê.

Opowiadanie z mora³em

�WIADECTWA
A to zdjêcie przes³a³a do
naszej redakcji Weronika,
z opisem: "Przesy³am
widok z wnêtrza poci¹gu
relacji Kraków G³ówny -
Wieliczka. W takich wa-
runkach wracali�my z Dro-
gi Krzy¿owej z papie¿em
Franciszkiem, która mia³a
miejsce na krakowskich
B³oniach. Okre�lenie "jak
�ledzie w puszce" nie ob-
razuje tego, co siê tam
dzia³o. Nadmieniam, ¿e
poci¹g, który tê trasê nor-
malnie pokonuje w 25 mi-
nut, w tym dniu jecha³ oko-
³o pó³torej godziny, bo sta-
li�my oko³o 40 minut
gdzie� miêdzy P³aszowem
a Bie¿anowem w³asciwie
nie wiadomo z jakiego po-
wodu. Podobno dlatego, ¿e
grupy pielgrzymów wraca-
³y na swoje noclegi po to-
rach kolejowych...

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥


