Svätý PÁTER PIO

Mnohí o ňom hovoria ako o „druhom
svätom Františkovi“. Prežil svoj jednoduchý
život príkladne a stal sa známym na celom
svete. Už od detstva túžil po duchovnom
živote. Prijal sviatosť kňazstva, mal mnohé
mystické zážitky, celých pätnásť rokov mal
na svojich rukách, nohách a boku viditeľné
krvácajúce rany Ježiša Krista (stigmy).
Dokázal „čítať“ v duši človeka a odhaľovať
Božie zámery, preto ho mnoho ľudí
vyhľadávalo ako spovedníka. Jeho pracovný
deň trval 19 hodín. Začínal sa svätou omšou,
modlitbou a končil spovedaním. Mal dar
„bilokácie“ – bol prítomný na dvoch miestach zároveň. Miloval modlitbu a svätú omšu. Svätá
omša trvala aj 3 hodiny. Mal dar rozprávať sa s anjelmi strážcami a tiež viedol fyzický boj
s démonmi.

Aký je duchovný odkaz tohto svätca pre nás?
1. Milujte Ježiša
Často hovorieval: „Nášho Pána by ste mali prosiť len o jedno jediné: aby ste Ho milovali.
Všetko ostatné by malo byť len vďakyvzdaním.“
"Ó, Ježiš, keby som ťa len mohol milovať, keby som len mohol toľko trpieť, koľko by som chcel,
aby som ťa urobil šťastným a trochu zadosťučinil za našu nevďačnosť voči tebe!" Celé hodiny
túžil po Ježišovi a chcel ho viac milovať.

2. Svätá omša je prameň a dar pre teba
„Zem sa skôr zaobíde bez slnka ako bez obety svätej omše.“ Stále vyzýval ľudí, aby išli na svätú
omšu a aby to bol pre nich ten najväčší dar a poklad.
„Svätá omša pre mňa znamená posvätné splynutie s Ježišom. Ja nehodný trpím všetko to, čo
pretrpel Ježiš, ktorý mi milostivo dovolil podieľať sa na jeho nádhernom diele ľudského
vykúpenia.“

3. Veľa sa modlite
„Človek nedosiahne spásu bez modlitby ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete“.
Dával zároveň aj návod ako sa modliť: „Modlite sa srdcom aj mysľou. Nemá zmysel modliť sa
len srdcom, bez zapojenia mysle. Ak pri modlitbe nedbáme na to, čo hovoríme, zaslúžime si od
Pána prekliatie, nie požehnanie. Keď sa teda modlíš, dbaj, aby si sa modlil srdcom i mysľou,
celou dušou. Každé ráno si urobte krátku prípravu na celý deň a odovzdajte Pánu Bohu všetko,
čo vás v ňom čaká. Večer, prv, ako si ľahnete, spytujte si svedomie, odporúčajte sa Bohu a
ponúknite mu zvyšok prác, ktoré vás ešte čakajú. Cez deň, popri vašich každodenných prácach
často skúmajte, či napredujete v láske, alebo ste rozháraní, a či sa jednou rukou stále držíte
Pána.“

4. Robte pokánie
„Dokiaľ nám bude v žilách prúdiť čo len jediná kvapka krvi, dovtedy sa v nás bude odohrávať
boj medzi dobrom a zlom. Hriešnik, ktorý ľutuje svoj hriech, je bližšie k Bohu ako spravodlivý,
ktorý sa pýši svojimi dobrými skutkami.“

5. Vnímajte Ježiša v každej chvíli
„Zostaňte v loďke, do ktorej vás Pán posadil, a môže prísť hoci aj búrka. Nezahyniete. Zdá sa
vám, že Ježiš spí, no nechajte ho tak. Neviete, že aj keď spí, jeho srdce vás veľmi pozorne
sleduje? Nechajte ho spať a on sa v pravý čas zobudí a prinavráti vám váš pokoj. Čoho sa
bojíte? Či sa o vás nestará? Kráčate po mori, dorážajú síce na vás vlny a vietor, no nestačí
vám, že je s vami Ježiš? Čoho sa tu báť? Ak sa vás ale náhle zmocní strach, nahlas zvolajte:
"Pane, zachráň ma!" a on k vám vystrie svoju ruku. Pevne sa jej chyťte a radostne kráčajte ďalej
po rozbúrenom mori života.“

Svätý páter Pio, oroduj za nás a pomáhaj nám na ceste k svätosti. Amen

