Ojciec Pio odsłania
sekrety czyśćca
Ojciec Pio mocno wierzył w świat nadprzyrodzony i w Kościół składający się zarówno z
żyjących, jak i ze zmarłych, którzy dostąpili chwały nieba albo w czyśdcu doznają
bolesnego oczyszczenia po śmierci. Był głęboko przekonany, że te trzy stany
wzajemnie się komunikują, wspierają i na siebie oddziałują.
Listopad to miesiąc
szczególnie poświęcony
pamięci bliskich zmarłych.
W tym czasie przybywamy na cmentarze, aby zatrzymad się i pomodlid przy grobach naszych najbliższych, którzy
odeszli już do wieczności. To również czas refleksji nad własnym przemijaniem i rozmyślanie o naszym istnieniu
po śmierci.
W tej eschatologicznej zadumie może przyjśd nam z pomocą Ojciec Pio, który w czasie pięddziesięciu dwóch lat
spędzonych w kapucyoskim klasztorze w San Giovanni Rotondo często był odwiedzany przez dusze zmarłych.
Informacji na ten temat dostarczają nam świadectwa dzieci duchowych Ojca Pio oraz zapisy z kroniki klasztoru,
które nie tylko je opisują, ale również potwierdzają. Wynika z nich, że kontakt Ojca Pio z duszami czyśdcowymi
nie był wymysłem jego fantazji, ale odbywał się w sposób duchowy lub fizyczny.
Towarzyszył zmarłym
Wielu biografów i publicystów twierdziło, że powołaniem Ojca Pio było nie tylko towarzyszenie osobom żywym, ale i zmarłym. Polegało ono na jego szczególnej trosce o
zbawienie zwłaszcza zatwardziałych grzeszników i dusz w czyśdcu cierpiących. Ojciec Pio kilkakrotnie prosił swoich kierowników duchowych o pisemne pozwolenie na
złożenie za nich w ofierze samego siebie.
W jednym z listów z 1910 roku Stygmatyk napisał do o. Benedetta z San Marco in Lamis: "Od dłuższego czasu czuję w sobie potrzebę, by oddad się Bogu jako ofiara za
biednych grzeszników i za dusze czyśdcowe. Pragnienie to stopniowo stawało się w moim sercu coraz większe, tak że teraz jest - powiedziałbym - wielką namiętnością. To
prawda, że wielokrotnie powtarzałem to Bogu. Błagałem Go, mówiąc, że chcę przyjąd na siebie kary, które przygotowane są na dla grzeszników i dla dusz w czyśdcu
cierpiących. Byłem gotów przyjąd nawet o stokrod większe kary, gdyby tylko Bóg zechciał nawrócid i ocalid grzeszników, i szybko otworzyd bramy raju przed duszami
czyśdcowymi. Teraz jednak chcę uczynid Bogu tę ofiarę w duchu posłuszeostwa. Wydaje mi się, że sam Jezus tego pragnie".
Odpowiedzią na jego prośbę były słowa aprobaty, które o. Benedetto wyraził w jednym ze swoich listów skierowanych do Ojca Pio: "Śmiało uczyo ofiarę, o której mi
mówisz, ponieważ będzie ona miła Bogu. *…+ Cierp, znoś ból i módl się za niegodziwych na tej ziemi i za nieszczęsnych po śmierci. Nieś nasze współczucie tym, którzy cierpią

nieprzerwane i niemożliwe do opisania udręki".
Odtąd ofiara Ojca Pio za dusze w czyśdcu cierpiące polegała przede wszystkim na nieustannej modlitwie o ich zbawienie i na pokornym znoszeniu różnego rodzaju cierpieo.
O jej charakterze informuje nas jego duchowy syn, ks. Pierino Galeoni: "Ojciec Pio wyjawił mi, że nie tylko poprosił Jezusa i otrzymał od Niego łaskę bycia ofiarą doskonałą,
ale także nieustanną. *…+ że otrzymał od Pana zadanie bycia ofiarą i ojcem ofiar aż do ostatniego dnia". Zatem ofiara Ojca Pio miała byd doskonała i trwad nieustannie aż do
śmierci, zgodnie ze słowami św. Pawła: "A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę, żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz
waszej rozumnej służby Bożej" (Rz 12, 1). Składanie takiej ofiary stało się dozgonną misją i powołaniem Zakonnika z Pietrelciny.
Wierzył w oczyszczenie dusz
W czasach, w których żył Ojciec Pio, prymat nauki i techniki spowodował ogromny kryzys wiary w istnienie świata nadprzyrodzonego i niewidzialnego. Stygmatyk na przekór
tym tendencjom przypominał o realnym istnieniu piekła, czyśdca i nieba. Szczególnie interesujące i cenne było jego rozumienie czyśdca, które pojmował jako
bolesny stan przejściowy, uwalniający po śmierci od wszystkich następstw grzechu.

Stygmatyk wierzył, że w czyśdcu dokonuje się oczyszczenie dusz poprzez ogieo, który nie zabija, lecz przynosi ocalenie. Pewnego wieczoru 1945 roku, zaraz po
błogosławieostwie eucharystycznym na zakooczenie nieszporów br. Modestino zagadnął: "Ojcze, co myślisz o ogniu czyśdcowym?". A Ojciec Pio mu odpowiedział: "Gdyby
Pan pozwolił duszy na przejście z tego ognia do najbardziej palących płomieni na tej ziemi, byłoby to niczym przejście z gorącej wody do zimnej". Podobnej argumentacji
użył również wtedy, gdy pewna kobieta z Cerignoli poprosiła: "Ojcze, proszę mi opisad czyściec". "Córko moja, dusze z czyśdca wolałyby rzucid się w ogieo ziemski, gdyż dla
nich byłoby to niczym rzucenie się do źródła świeżej wody" - brzmiała jego odpowiedź.
Więcej światła na naturę ognia wspominanego przez Stygmatyka rzuca świadectwo Cleonice Morcaldi, która słyszała, jak Ojciec Pio powiedział do jednej ze swoich
duchowych córek: "Moja córko, w pewnych miejscach *czyściec+ jest podobny do piekła". Był bowiem głęboko przekonany, że w czyśdcu, podobnie jak i w piekle, dusza
odczuwa cierpienie z dwóch powodów: jedno jest spowodowane pozbawieniem jej Pana Boga, a drugie, duchowe, przyjmuje postad palącego ognia, z tą różnicą, że w piekle
cierpienie trwa całą wiecznośd, a w czyśdcu ma charakter przejściowy. Jeszcze lepiej wyjaśnił to przy innej okazji, tłumacząc swoim duchowym córkom różnicę pomiędzy
ogniem czyśdcowym a piekielnym: "Ogieo czyśdcowy to miłośd Jezusa, która usuwa zmazy grzechu. Natomiast ten piekielny jest symbolem nienawiści". Jednym słowem w
jego rozumieniu czyściec był przygotowaniem do "niebieskiej chwały", jakby przedsionkiem nieba, do którego wchodzi się oczyszczonym przez miłośd Jezusa gorejącą
niczym ogieo.
Dla włoskiego kapucyna czyściec był przede wszystkim stanem niezwykle bolesnego oczyszczenia, dlatego radził, by żyjąc na ziemi, czynid wszystko, co możliwe, żeby tam

nie trafid po swojej śmierci. Przebywając w ogrodzie ze swymi duchowymi dziedmi, któregoś ciepłego wieczoru 1958 roku Ojciec Pio usłyszał, jak Mioni z Montegrotto,
dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat życia po śmierci, powiedział: "Ojcze, nic mnie nie obchodzi, jak długo pozostanę w czyśdcu, skoro już wiem, że to się skooczy i w
koocu pójdę do raju". Ojciec Pio natychmiast próbował ostudzid jego entuzjazm: "Nie wiesz, co to jest. Nie wiesz, jak tam jest ciężko". Gdy on nadal upierał się przy swoim,
powiedział do niego: "Synu mój, mówisz tak, ponieważ nie wiesz, jak bardzo jest tam strasznie". Stygmatyk powiedział to z takim przekonaniem, jakby o czyśdcu nie tylko
słyszał, ale i go przeżył.
Cleonice Morcaldi twierdziła, że zakonnik wielokrotnie tłumaczył swoim duchowym dzieciom: "Jeśli po śmierci nie chcesz iśd
do czyśdca, to przejdź przez niego przed śmiercią, przyjmując wszystko od Boga i ofiarując Mu to z miłością, a nawet dziękuj
Mu za możliwośd, którą ci daje, by przemknąd przez czyściec w tak łagodny sposób".
Rozmawiał z duszami czyśdcowymi
Zgodnie z nauką Kościoła Ojciec Pio wierzył, że można nieśd pomoc duszom w czyśdcu. Najczęściej czynił to w czasie
sprawowania mszy świętych, gdy gorąco wstawiał się za nimi u Boga, prosząc o ich uwolnienie. Dusze czyśdcowe za ten
niezwykły akt miłosierdzia próbowały okazywad mu swoją wdzięcznośd. Robiły to na różne sposoby.
Pewnego razu Ojciec Pio nagle opuścił refektarz w czasie obiadu i udał się do drzwi wyjściowych klasztoru. W ślad za nim
podążyło dwóch braci. Gdy znaleźli się już blisko niego, usłyszeli, że prowadzi rozmowę z kimś dla nich niewidzialnym i
osłupieli ze zdziwienia, nie wiedząc, co o tym wszystkim myśled. Ojciec Pio dostrzegł ich zakłopotanie i spokojnie wyjaśnił:
"Nie martwcie się! Właśnie rozmawiam z kilkoma duszami, które są w drodze z czyśdca do raju. Zatrzymały się tutaj, by mi
podziękowad, ponieważ dziś rano wspomniałem je podczas mszy świętej".
Innym razem Ojciec Pio opowiadał, jak do jego celi klasztornej przyszedł niedawno zmarły współbrat, z którym był
zaprzyjaźniony. Miał na imię o. Giuseppantonio i mieszkał w kapucyoskim klasztorze w Foggii, gdzie cierpiał z powodu
dolegliwości nerek. 30 grudnia 1936 roku Stygmatyk otrzymał wiadomośd, że jest on śmiertelnie chory i prosi o modlitwę.
Niestety tej samej nocy o. Giuseppantonio zmarł. Gdy Ojciec Pio trwał na modlitwie, wstawiając się za swego przyjaciela,
nagle usłyszał pukanie do drzwi. Jakie było jego zdziwienie, gdy ujrzał w nich o. Giuseppantonia. Zaraz go zapytał: "Jak się
czujesz? Powiedziano mi, że jesteś śmiertelnie chory i bardzo cierpisz, a ty jesteś tutaj?". "Czuję się dobrze. Wszystkie moje
bóle zniknęły i przyszedłem podziękowad ci za modlitwy" - wyjaśnił przyjaciel, po czym zniknął.
Ojciec Pio pomagał duszom opuszczad czyściec, nie tylko modląc się za nie podczas sprawowania mszy świętych, ale również
praktykując pewną kapucyoską tradycję. Otóż na podeście wewnętrznych schodów prowadzących z parteru na piętro
klasztoru wisiała na ścianie tablica ze spisem grzechów, które należy odpokutowad w czyśdcu, zatytułowana "Łatwa i krótka
droga do wsparcia biednych dusz w czyśdcu". Poniżej znajdowało się drewniane pudełko z ponumerowanymi kulkami od 1
do 100. Kiedy któryś z kapucynów tamtędy przechodził, sięgał po jedną z nich i odmawiał modlitwę za zmarłych w czyśdcu,
którzy cierpią z powodu grzechu wypisanego na kartce pod takim samym numerem, jaki widniał na kulce. Również Ojciec Pio
był wierny tej pobożnej praktyce. Kiedy tylko tamtędy przechodził, losował kulkę i najczęściej odmawiał: "Wieczny odpoczynek".
Podczas lektury pewnej książki Ojciec Pio natrafił na stwierdzenie, że nie jest możliwe, by dusze czyśdcowe modliły się za żywych, a nawet gdyby tak było, to ich modlitwy
nie byłyby w stanie przyjśd komukolwiek z pomocą. Z dezaprobatą porzucił dalsze czytanie i rozczarowany tymi słowami powiedział: "Jestem wstrząśnięty. Niemożliwe jest

przecież, by dusze czyśdcowe nie odwzajemniły się nam za modlitwy".
Dla kapucyna ze stygmatami niesienie duchowej pomocy duszom w czyśdcu było życiowym powołaniem, dlatego nigdy nie ustawał w wysiłkach, aby ofiarowad im tyle
modlitw, ile był w stanie zanieśd każdego dnia i każdej nocy. Pewnego razu, zapytany przez współbraci, jak ważna jest modlitwa zanoszona za dusze cierpiące w czyśdcu,
odpowiedział: "Na tę górę *czyli do San Giovanni Rotondo+ wspina się więcej dusz czyśdcowych niż żyjących mężczyzn i kobiet, aby uczestniczyd w moich mszach świętych i
prosid o moje modlitwy". Jego słowa mogą szokowad, jeżeli uwzględni się fakt, że w ciągu całego ponad pięddziesięcioletniego pobytu Ojca Pio w San Giovanni Rotondo do
tego miejsca przybywały miliony pielgrzymów. Ile zatem dusz zmarłych znalazło u niego duchową pomoc i wsparcie? Musiały byd ich również miliony. Profesorowi Gerardo
De Caro Ojciec Pio tłumaczył: "Trzeba modlid się za dusze czyśdcowe. To niewyobrażalne, ile mogą zrobid dla naszego dobra duchowego przez wdzięcznośd okazywaną tym,
którzy wspominają je na ziemi i modlą się za nie".
Znał wyroki Boże
Wizje dusz czyśdcowych w życiu Ojca Pio następowały po sobie od lat dwudziestych XX wieku aż do jego
śmierci. Włoski kapucyn doświadczał ich obecności nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Zapytany przez bpa
Alberto Costę z Melfi, czy kiedykolwiek zjawiły mu się dusze zmarłych, bez zastanowienia odpowiedział:
"Widziałem je tak wiele razy, że już mnie nie przerażają". Przerażenie może budzid przebywanie w bliskiej
obecności z duszami czyśdcowymi, jednak jeszcze większą bojaźo niesie wielkośd kar, jakie muszą one
odpokutowad. W tej kwestii Ojciec Pio posiadał nadprzyrodzony dar poznania wyroków Bożych, dlatego
niekiedy informował swoich rozmówców o długości pobytu w czyśdcu ich najbliższych lub o osiągnięciu przez
nich chwały nieba.
Pewnego poranka jeden ze współbraci poprosił Ojca Pio o modlitwę za swego zmarłego ojca podczas
celebracji mszy świętej. Po jej odprawieniu Ojciec Pio przywołał go do siebie i powiedział: "Dziś rano twój tata
wstąpił do raju". Zakonnik był niezwykle szczęśliwy. Jednak po chwili namysłu zaprotestował: "Ależ Ojcze Pio,
przecież mój ojciec zmarł trzydzieści lat temu!". Wówczas Stygmatyk dał mu stanowczą odpowiedź: "Cóż, mój
synu, przed Bogiem wszystko trzeba odpokutowad".
Podczas innej rozmowy, przeprowadzonej wieczorem 1943 roku, prof. Gerardo De Caro poprosił Ojca Pio o
modlitwę za duszę pewnego pisarza, nie wyjaśniając o kogo dokładnie chodzi. Gdy tylko Ojciec Pio rozpoznał,
kogo profesor miał na myśli, wówczas poczerwieniał, a na jego twarzy pojawiły się oznaki
cierpienia. Prośbę skwitował jednym zdaniem: "Za bardzo kochał". Gdy profesor próbował go pytad wzrokiem,
jak długo będzie musiał pozostawad w czyśdcu, usłyszał szokującą odpowiedź: "Co najmniej sto lat!".

Jedna z kobiet zaprzyjaźnionych z Ojcem Pio, Carmela Marocchino, była mocno poruszona nagłą śmiercią swego brata, kapucyna o. Vittore i chod już pogodziła się z jego
utratą, chciała wiedzied, czy został zbawiony. Kilka dni po jego pogrzebie udała się z płaczem do Ojca Pio, aby go zapytad: "Ojcze, dlaczego Pan Bóg go zabrał?". Zakonnik,
chcąc ją pocieszyd, odpowiedział: "Czy wiesz, co Pan Jezus zrobił z twoim bratem? Pan Jezus wszedł do ogrodu, gdzie było wiele kwiatów, a jeden piękniejszy od drugiego.
Podszedł do najpiękniejszego z nich i go zerwał. Dokładnie to uczynił z twoim bratem". Dopiero potem wyjaśnił, że brat zostanie zbawiony, ale ona musi się za niego modlid.

Kobieta nie dawała za wygraną. Przy okazji kolejnych spowiedzi u Ojca Pio nieustannie pytała o stan duszy
swego zmarłego brata. Po jednej z nich usłyszała: "On jest w raju". Te słowa mocno ją uradowały, ale dały
jej również wiele do myślenia. Pomimo że jej brat był kapłanem i wychowankiem Ojca Pio, w czyśdcu
spędził aż jedenaście miesięcy, zgodnie ze słowami Stygmatyka: "Moja córko, my duchowni mamy większą
odpowiedzialnośd przed Bogiem i kiedy zjawiamy się przed Nim, to z lękiem i drżeniem". Stygmatyk dał jej
jeszcze jedną ważną wskazówkę. Gdy Carmela Marocchino dopytywała się, czy nadal ma się modlid za
swoich zmarłych rodziców, usłyszała niezwykle cenne pouczenie zgodne z nauką Kościoła: "Jeśli im już
więcej nie są potrzebne twoje modlitwy, to one są oddawane innym duszom".
Kiedy 20 marca 1910 roku zmarł ciężko chory Nicola, brat Marii Pompilio, kobieta poprosiła Ojca Pio, by
pomógł jej zobaczyd go podczas snu. Zakonnik zganił ją za to słowami: "Żyjmy w rzeczywistym świecie, nie
w snach". Jednak pewnej nocy przyśnił się jej brat, który powiedział: "Czy ty wiesz, że Ojciec Pio był obecny
w czasie mojej śmierci? *…+ Nie mogłem ci tego wtedy powiedzied, bo byłem w agonii, lecz on pozostawał
przy mnie do czasu, aż Sędzia *Bóg+ mnie osądził. Otrzymałem jedenaście lat czyśdca, lecz Ojciec Pio wstawił się za mną i dostałem tylko dwa". Następnego dnia Maria
Pompilio udała się do Ojca Pio, który na jej widok zapytał: "Czy teraz jesteś szczęśliwa?". Jej odpowiedź była równie natychmiastowa: "Tak. Ależ Ojcze, co ty robisz? Chodzisz
sobie wszędzie! Jesteś tu na ziemi i bywasz już w niebie!". "A cóż robiłbym tu, na ziemi, jeśli nie byłbym w stanie wznieśd się *do nieba+ i zstąpid?" - brzmiała jego równie
tajemniczo brzmiąca odpowiedź.
Dusze zmarłych zajmowały uprzywilejowane miejsce w życiu duchowym Ojca Pio, pamiętał o nich w codziennych modlitwach, a przede wszystkim podczas celebracji mszy
świętych. Troska o ich zbawienie stała się jego życiową misją. Jego doświadczenie
z
duszami czyśdcowymi oraz nauka o czyśdcu stanowią prawdziwą pomoc we
właściwym postrzeganiu świata nadprzyrodzonego, który zaprasza do świętości
życia, mobilizuje do czynienia dobra, nie pozwala pozostad obojętnym na los
cierpiących w czyśdcu i ostrzega przed bolesnymi karami, gdy z oczu traci się
najważniejszy cel, jakim jest szczęśliwe życie wieczne z Bogiem w niebie.
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