
Za oknem dzień był bardzo pochmurny. Padało i wszędzie były duże kałuże. Samochody smutno 

machały wycieraczkami.  Zuzia jednak miała dobry humor i wcale nie dlatego że dostała od 

starszego brata w prezencie na urodziny piękny tęczowy parasol i mogła go dzisiaj 

wypróbować.  

Cieszyła się ponieważ w plecaku niosła nową książkę którą przywiozła jej babcia z pielgrzymki 

do Włoch. I bardzo bardzo chciała pokazać ją swoim koleżankom i kolegom. 

Kiedy ksiądz z uśmiechem na ustach  szedł na zajęcia do klasy 2 był przekonany że uczniowie 

będą przekrzykiwać się między sobą i długo potrwa zanim staną cicho do modlitwy.  

Ale im był bliżej klasy tym nie mógł się nadziwić. W Sali panowała cisza.. wszyscy stali skupieni 

nad ławką w której siedziała Zuzia i Karolina. Cos  bardzo przyciągnęło ich uwagę.  

-Szczęść Boże- zawołał radośnie Ksiądz. – co tam kochani macie? 

- książkę o takim świetnym świętym- zawołał Miłosz. 

- o świetnym świętym? – zdziwił się Ksiądz 

- tak! O Ojcu Pio!- zawołała Karolina 

- o proszę, cudownie- ucieszył się Ksiądz- Zuziu przynieś mi tą książkę, przeczytamy wspólnie 

Jego historię. To bardzo ważny święty.  Jak w tamtym roku byłem z pielgrzymką w 

Pietralcinie to widziałem miejsce urodzenia Ojca Pio. A w San Giovanni Rotondo  odprawiałem 

Mszę Świętą przy ołtarzu przy którym On też odprawiał.  

-ojaaaaa….- zaciekawił się Miłosz. To niech ksiądz czyta już to opowiadanie…. 

-no dobrze- zaczął ksiądz. We Włoszech w wiosce Pietralcinie mieszkał mały Franek. Koledzy 

nazywali go beksą i ciapą bo płakał kiedy psocili i używali brzydkich słów. Wolał modlić się w 

ukryciu niż bawić się z nimi.   

-Skąd te łzy- zastanawiała się mama. 

- płaczę bo mi koledzy obrażają Pana Boga – wyjaśnił jej Franek. 

-chcesz zostać księdzem?- zapytał tata- synku jeśli będziesz się dobrze uczył, znajdę 

pieniądze na Twoje wykształcenie.  

Kiedy Franek skończył 16 lat pożegnał rodziców i swoje ukochane miasteczko. Nauczyciel 

zaprowadził  go do znacznie większego miasta i zapukali do bram klasztoru kapucynów. Został 

tu na cały rok na próbę. Było ciężko, ale Franek wszystko wytrzymał bo bardzo chciał zostać 

księdzem. 

Nie wiedział że współbracia rozmawiali między sobą za jego plecami:- bracie, ten Franek taki 

chudy i słaby. Jeszcze nam tu umrze! Całymi dniami tylko modli się i pości.  

Ale Franek dostał wreszcie habit i nowe zakonne imię- PIO. Potem skończył studia i został 

kapłanem.  
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Do Ojca Pio pewnego dnia przybyli jego sąsiedzi z Pietralciny proszą o wsparcie ponieważ 

mszyce i robactwo niszczyło ich plony. Pio spojrzał w niebo, i zaczął prosić: Panie Boże proszę 

Cię zniszcz to robactwo i uratuj ludzi przed klęską głodu. I stał się cud a plony były obfite. 

 

Ojciec Pio zamieszkał w klasztorze w San Giovanni Rotondo. Długie godziny spędzał na 

modlitwie, wpatrywał się  w Ukrzyżowanego Jezusa. Któregoś dnia  podczas modlitwy, na jego 

dłoniach stopach i boku  pojawiły się krwawiące rany. Nikt nie chciał uwierzyć że rany są 

prawdziwe. Ojca Pio badali różni lekarze i próbowali go leczyć. A rany bardzo bolały i 

krwawiły. Nigdy nie chciały się zagoić. Nikt nie wiedział, że Jezus zapowiedział iż są to znaki 

Jego męki. I że będzie je nosił przez 50 lat a potem zabierze Pio do siebie.  

 Ojciec postanowił zabandażować sobie dłonie, ponieważ nie chciał żeby ludzie myśleli że się 

chwali swoimi ranami.  

Przed Ojcem Pio nie udało się ukryć żadnego grzechu. Wiedział wszystko o każdym człowieku, 

kiedy się u niego spowiadał. Był surowy ale sprawiedliwy. Dzięki jego naukom nawracali się 

nawet najwięksi grzesznicy.  

Jak to nie pamiętasz? – krzyczał w konfesjonale- dziesięć lat temu nie chciałeś się opiekować  

twoją chorą starą matką. A pięć lat temu oszukałeś sąsiadkę…. Pamiętasz?  

- może on jest jasnowidzem?- myśleli ludzie siedzący w bardzo kolejce do spowiedzi. 

Pewnego dnia Ojciec Pio postanowił wybudować szpital w swoim mieście. Taki szpital do 

którego będzie mógł przyjść każdy biedny.  

Gdyby to było możliwe- mówił Ojciec Pio- zbudowałbym ten szpital ze złota, bo w każdym 

chorym widzę cierpiącego Jezusa. I chodź nie miał pieniędzy szpital rósł w górę. Każdy wdowi 

grosz był na wagę złota. Marzenie spełniło się. W pięknym, nowoczesnym szpitalu leczyli się 

najbiedniejsi. Powstał Dom Ulgi w Cierpieniu. 

Mała Gemma urodziła się niewidoma. Jej oczy nie miały źrenic. Były białe.  Modliła się gorąco i 

prosiła Jezusa żeby mogła kiedyś zobaczyć świat. Któregoś dnia w San Giovanni Rotondo 

przyjęła Komunię świętą z rąk Ojca Pio.  Nagle oczy Gemmy choć nie miały źrenic zobaczyły 

światło, a potem postać Ojca Pio. Dziewczynka aż krzyknęła z radości.  Gemmę badali najlepsi 

okuliści, nie mogli uwierzyć że widzi nie mając źrenic. „to wielki cud”- mówili.  

Dziewczynka była szczęśliwa. Rosła, chodziła do szkoły. Często odwiedzała Ojca Pio, który 

zawsze jej powtarzał: - to nie ja Cię uzdrowiłem. Zrobiła to Matka Boża. Dziękuj jej za to. 

W czasie wojny lotnicy mieli zniszczyć niemieckie magazyny broni ulokowane w San Giovanni 

Rotondo. Operacją dowodził amerykański generał. W niebezpieczeństwie było miasto i 

klasztor kapucynów. Samoloty zbliżyły się właśnie do wyznaczonego celu. Nagle generał  

krzyknął:  co się dzieje? Na tarczy celowniczej widzę jakiegoś zakonnika! 

Piloci osłupieli za sterami. Bomby spadły na lasy, a samoloty same zaczęły zawracać do bazy. 

Miasto ocalało. Po wojnie generał odwiedził klasztor. Stwierdził że Ojciec Pio to ten zakonnik 

który ocalił miasto. Był zaskoczony kiedy Ojciec powitał go jak dobrego znajomego mimo że 

widzieli się po raz pierwszy. –Ach- zawołał Ojciec Pio.- to ty chciałeś nas wszystkich wysadzić 

w powietrze. 



Cudów Ojca Pio było bardzo wiele. Miał też piękny dar od Boga- bycia w dwóch miejscach 

jednocześnie. 

Do San Giovanni Rotondo przyjeżdżali ludzie z całego świata, żeby zobaczyć Ojca Pio i prosić 

o modlitwę. Kiedy odprawiam Mszę Świętą – mówił Ojciec Pio-nie stoję na nogach, ale wiszę na 

krzyżu razem z Chrystusem. Każda Msza Święta trwała 2-3 godziny. Często trzeba było go 

podtrzymywać żeby nie zemdlał przy ołtarzu.  

Ojciec Pio bardzo cierpiał. Bolały go rany dokuczały róże choroby, był coraz słabszy i nie mógł 

chodzić. Wreszcie Pan Bóg zabrał go do siebie.  

 

Ksiądz ucichł na moment, potem zamknął książkę i spojrzał na zasłuchane dzieci. 

-Ojciec Pio jest teraz w niebie. Jeśli go poprosicie, uśmiechnie się pewnie i powie „Dobrze 

pomodlę się za Ciebie”. 

 

 

 

 

  


