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Páter Pio – svätý kapucín
V tomto roku oslavujeme dve významné udalosti spojené so životom úžasného svätca – pátra Pia.
Jednou z nich je jeho stigmatizácia v roku 1918 a druhou je jeho prechod do večnosti v roku 1968.
Páter Pio – muž zázrakov, žil takmer 50 rokov zo stigmami (rany, aké mal Ježiš Kristus po ukrižovaní).
Mal nadprirodzené schopnosti, videl do duše človeka, ro
robil
bil zázraky, uzdravoval, mal dar bilokácie.
Narodil sa v južnom Taliansku 25. mája 1887 v Pietrelcine. Už v pätnástich rokoch vstúpil
do kláštora. V roku 1910 bol vysvätený za kňaza. Páter Pio jedával tak málo, že by to k životu nestačilo
ani ročnému dieťaťu.
ťu. Doprial si len minimum spánku a v spovednici trávil denne 12 až 14 hodín.
Výnimočne aj 18 hodín denne. Pri jeho spovednici sa tvorili nekonečné rady a ľudia, ktorí za ním
prichádzali z celého sveta, boli ochotní čakať na spoveď aj viac ako týždeň.
Najpozoruhodnejšou
oruhodnejšou udalosťou v živote pátra Pia bolo trvalé prijatie stigiem ukrižovania na jeho
rukách, nohách a boku. Keď sa 20. septembra 1918 modlil s rozpätými rukami na chóre pred krížom,
svätostánok zahorel zvláštnym svetlom. Kristus – v podobe nevysloviteľne
eľne krásneho mladého muža – sa
vznášal k pátrovi Piovi. Keď precitol z tejto vízie, mal viditeľne vtlačené Kristove rany. Jeho spolubratia
ho našli ležať na dlažbe chóru. Keď ho odniesli do cely, spozorovali, že nielen na rukách, ale aj na
nohách a v ľavom boku má rany. Správa o tom sa rozletela po kraji. Zo všetkých strán sa začali hrnúť
veriaci, aby videli pátra Pia a mohli sa s ním porozprávať. Odvtedy rany neprestali krvácať a nemenili sa.
Na nohách i na rukách mali priemer viac než 2 cm a prechádzali z oboch strán rúk a nôh, takže bolo
možné v nich spojiť ukazovák s palcom. Rana v boku bola 7 cm dlhá a 5 cm široká, tkanivá však boli
rozrušené až k srdcu.
5. september 1918
„Vidím sa ponorený v oceáne ohňa. Krv, krv mi bez prestania vyteká z rany, ktorá sa znova
otvorila. Už len toto stačí, aby som aj tisíc ráz zomrel. Ó, Bože môj, prečo nezomriem? Alebo nevidíš, že
samotný život duše, ktorú si zranil, je v mukách? Si taký ukrutný, že nechceš počuť môj bolestný nárek?
Nežiadam ťa o útechu. Čo možno poveda
povedať?
ť? Odpusť mi, Otče, som úplne bez seba a neviem, čo hovorím.
Tá prenikavá bolesť otvorenej rany vo mne prebúdza hnev proti mojej vôli. Privádza ma to až do delíria.“
17. október 1918
„Pretrpel som strašné a strastiplné hodiny. V každom okamihu umieram, telesne
t
aj morálne. Moja
duša nespoznáva Boha. Ó, Boh mojej duše, kde si? Kam si sa odišiel skryť? Kde ťa môžem zasa stretnúť?
Kde ťaa môžem hľadať? Či nevidíš, ó, Ježišu, že moja duša by ťa naozaj a skutočne rada počúvala? Všade
ťa hľadá, ale ty jej nedovolíš
líš nájsť ťa, iba ak vo výšinách tvojho hnevu a naplnenej po okraj trápením
a horkosťou.
Čím sa dalo vôbec vyjadriť, aká vážna je moja situácia? Neviem tii povedať ľudskou rečou všetko,
čo chcem vidieť v obraze tvojho
vojho svetla. Keď sa pokúšam niečo ti bľabotom
om povedať, moja duša zistí,
že to bolo zase zlé a vôbec sa to neodchýlilo od pravdy.
Si všetko čo mám. Už si sa ma navždy vzdal? Chce sa mi kričať a plakať, ako len vládzem,
ale som úplne slabý a niet vo mne sily, ktorá by sa vyrovnala mojej vôli. nezost
nezostáva
áva mi nič iné, len nechať
tento nárek vystúpiť k tvojmu trónu: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Moja duša je vystavená ako obraz mojej biedy. Bože môj! Daj, aby som statočne znášal tento
súcitný pohľad. Ochráň ma tým, že odrazíš odo mňa tento lúč svetla, pretože nevydržím takýto absolútny
kontrast. Otče môj, v tvojej
vojej nádhere vidím naplno celú svoju hriešnosť a nevďačnosť. Bože môj! Hneď
teraz sa pridaj ku mne so svojou pomocou, pretože ak som ponechaný sám na seba, trasiem sa, úplne
bez viery, nevďačné
ďačné stvorenie pred svojím Stvoriteľom, ktorý ho môže ochrániť pred jeho mocnými
nepriateľmi.
Neoceňoval som Tvoje najvyberanejšie láskavosti a teraz sa cítim odsúdený žiť sám so svojimi
nedostatkami, pokorený, odklonený z priameho smeru vo všetkom, čo robím.
obím. Tvoja ruka sa znáša na mňa
čoraz ťaživejšie. Beda! Kto ma oslobodí odo mňa samého? Kto ma zachráni pred telom tejto smrti?

Kto vystrie ruku a zachráni ma pred tým, aby ma nezmietol a nepohltil rozľahlý a hlboký oceán?
Je nevyhnutné, aby som sa dal pohltiť touto búrkou, ktorá je ustavične a zakaždým čoraz neľútostnejšia?
Je nevyhnutné, aby som vyriekol to ,nech sa mi staneʻ, keď sa uprene dívam na tú tajomnú osobu, ktorá
stigmatizovala celé moje telo a nechce prestať vo svojom bolestnom, trpkom, režúcom a prebodávajúcom
diele? Skôr ako sa staré rany stihnú zahojiť, nedožičí mi ani chvíľu oddychu a príde znovu otvoriť tie isté
rany na tejto obeti v nekonečnej skúške ohňom.“
Predpovede budúcnosti
Medzi charizmy pátra Pia patrilo aj videnie do budúcnosti. Je napríklad známe, že pápežovi
Pavlovi VI. predpovedal dva roky pred zvolením, že bude pápežom. Podobne predpovedal zvolenie
za pápeža aj Jánovi Pavlovi II.
Roku 1959 pri vysviacke nového kostola v San Giovanni Rotondo k pátrovi Piovi pristúpila istá
veľmi skľúčená pani z Neapola. Bola presvedčená, že vysvätenie nového kostola je predzvesťou pátrovej
smrti. „Nie,“ ubezpečoval ju, „umriem, až sa bude svätiť krypta.“
V nedeľu 22. septembra 1968 vysvätili kryptu. V pondelok o pol tretej ráno Páter Pio zomrel.
Všetci prítomní vrátane doktora videli, že pátrove stigmy úplne zmizli. Nezostala po nich ani jazva.
Po smrti ho doktor prezliekol, pričom cítil vôňu pomarančových kvetov. V priebehu jednej hodiny po
smrti vyfotografoval Páter Giacome jeho ruky, nohy a bok. Ostré zábery potvrdili, že sa mu po smrti rany
vytratili z tela. Pokožku mal hladkú ako dieťa.
Zomrel v 81. roku svojho života. Jeho pohrebu sa zúčastnilo 160 000 ľudí. Pre svoje duchovné
deti zanechal závet niekoľko dní pred svojou smrťou v slovách: „Milujte Pannu Máriu a vzbudzujte
u druhých lásku k nej!“
Po jeho smrti, v roku 1970, do San Giovanni Rotondo zavítali tri milióny návštevníkov.
Vo Vatikáne skúmali dokumentáciu o jeho živote, ktorá mala 30 000 strán. Páter Pio bol blahorečený
2. mája 1999 a svätorečný 26. júna 2002.
V roku 1967 pátra Pia navštívilo asi pol druhého milióna ľudí. Od rána do večera chceli s ním
hovoriť laici, kňazi, biskupi, kardináli, lekári, politici ... Za 50 rokov nemal dovolenku ani jeden jediný
deň. Obracal na vieru najskeptickejších a najateistickejších kritikov. Nikto by nevedel spočítať všetkých
ľudí, ktorých tento pokorný muž priviedol k viere. Nechajme sa aj mi priviesť k viere, ktorá oživí naše
zatvrdené srdcia.
(John A. Schug: Páter Pio kapucín, 1992; www.familysrdcom.sk)

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
24.9.
27.9.
29.9.
30.9.

Pondelok
Štvrtok
Sobota
Nedeľa

Výročie posviacky Katedrály sv. Františka Xaverského, sviatok
Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Z príležitosti 15. výročia návštevy sv. Jána Pavla II. v Banskej Bystrici a výročia posviacky
našej katedrály, bude otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom slávená v pondelok 24.9.
slávnostná svätá omša o 18.00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského. Srdečne pozývame.
 V utorok 25.9. bude otec biskup Chovanec celebrovať v Katedrále sv. Františka Xaverského o 18.00 h.
slávnostnú sv. omšu (Veni Sancte) pre študentov a mládež pri príležitosti začiatku akademického roka.
 Bratia Vincentíni pozývajú na čas milostí pri príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul, na ktorý sa chcú
aj patrične duchovne pripraviť. Od pondelka do stredy je v Kostole sv. Alžbety možnosť vykonať si
generálnu svätú spoveď v časoch od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 hod. Tríduum sv. Vincenta
bude v daných dňoch napĺňať duchovný program aj po popoludňajších svätých omšiach a vo štvrtok
27.9. bude slávnostná svätá omša o 15.30 hod. v Kostole sv. Alžbety.
 Ak má niekto spomedzi dospelých v sebe túžbu prijať sviatosť krstu a tak sa stať kresťanom; alebo ako
dospelý kresťan by chcel prijať po prvýkrát sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie, nech sa prihlási
vo farskej kancelárii. Prosíme, povedzte tento oznam aj tým, o ktorých viete že by mali záujem.
 Túto nedeľu (23.9.) bude o 14.30 hod. miništrantské stretnutie v Pastoračnom centre sv. Gorazda.
Všetkých chlapcov miništrantov, ako aj ďalších ktorí by mohli miništrovať, srdečne pozývame.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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