
Nabożeństwo Drogi Światła ze św. Ojcem Pio 

 

Stacja I 

Jezus powstaje z martwych 

 Z Listu św. Pawła do Kolosan: 

"I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, 

razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis 

dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, 

usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża". (Kol 2, 13-14) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Kalwaria jest górą świętych, po wyjściu na Kalwarię, po ustanowieniu na niej krzyża i 

po wydaniu na niej ostatniego tchnienia, wstępuje się od razu na drugą górę, która 

nosi nazwę tabor, niebiańskie Jeruzalem. Cierpienie jest krótkie, a nagroda wieczna. 

 Rozważanie: 

Jezus powstał z martwych. Zmartwychwstanie jest wydarzeniem historycznym                          

i nadprzyrodzonym, duchowym, przekraczającym naszą ziemską historię. Bóg chce 

usunąć największą przeszkodę, największy kamień, który jest przeszkodą do naszego 

duchowego zmartwychwstania - grzech i niewiarę. Bez zwrócenia się do Boga                           

i otrzymania Jego przebaczenia nie będzie w nas duchowego odrodzenia. Chciejmy iść 

do naszego zmartwychwstania po śladach Zbawiciela, niosąc wytrwale nasz życiowy 

krzyż. Przy pustym grobie Chrystusa doświadczmy tego, że każdy nasz krzyż może być 

znakiem zwycięstwa! Zwycięstwa miłości nad nienawiścią, prawdy nad kłamstwem                    

i życia nad śmiercią. Możemy z Jezusem Chrystusem zwyciężyć! 

Święty Ojciec Pio znał cel i sens doczesnego życia i zmagań. Wiedział, że tu na ziemi 

jest trud, cierpienie i praca, a w niebie zapłata, odpoczynek i szczęście. 

Jezu, oświeć nas, byśmy oczyma wiary ujrzeli Ciebie, żyjącego w nas. Panie, porusz 

Twą boską mocą skamieniałe nasze serca, aby uwierzyły w twoje zmartwychwstanie! 

Panie Jezu Chryste, ucz nas nigdy nie wątpić w Twoje zmartwychwstanie! 

 



Stacja II 

Aniołowie przybywają do pustego grobu 

 Z Ewangelii wg św. Jana: 

"Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy 

do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 

środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza 

grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem 

z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wszedł do wnętrza także                 

i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, Ujrzał i uwierzył". (Kol 2, 13-14) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Zaklinam was na litość Chrystusa Pana i na ogrom miłosierdzia Ojca niebieskiego, 

abyście nigdy nie oziębli na drodze do nieba. Biegnijcie ciągle i nigdy się nie 

zatrzymujcie, wiedząc, że zatrzymanie się na tej drodze równa się cofaniu po 

własnych śladach. 

 Rozważanie: 

Piotr i Jan biegną, aby się przekonać, że Chrystus zmartwychwstał. Pusty grób to dla 

nich materialny znak wskazujący na zmartwychwstanie. Pusty grób to zapowiedź, że 

każdy ludzki grób nie będzie końcem historii człowieka, ale początkiem nowego 

istnienia. Pusty grób to drzwi do dalszego ciągu, do kontynuacji naszego życia, które 

się zmienia, ale się nie kończy. 

Biegnijmy i my myślami, sercem, modlitwą do Zmartwychwstałego, aby teraz w życiu 

doczesnym i kiedyś w niebie być z Nim. Święty Ojciec Pio wierzył w 

zmartwychwstanie Chrystusa, chociaż miewał trudne doświadczenia życia osobistego 

i posługi kapłańskiej, wymagające zawierzenia się Bogu. 

Panie, oświeć nasz rozum światłem Ducha Świętego, abyśmy bardziej zrozumieli                  

i przyjęli Twoje zmartwychwstanie. 

Chryste, pomóż nam spotkać się z Tobą Zmartwychwstałym                                                              

i zawsze w życiu dążyć do świętości! 

 

 



Stacja III 

Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie 

 Z Ewangelii wg św. Jana: 

"Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono". Gdy to powiedziała, odwróciła 

się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: 

"Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?". (J 20,11-18) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Wzrastajmy zawsze i postępujmy w miłości chrześcijańskiej, która jest królową 

wszystkich cnót. Pamiętajmy zawsze, że nigdy nie możemy powiedzieć  "dość" dla tej 

najpiękniejszej z cnót. Niech ona będzie jakby źrenicą oka. Przecież to ona była tak 

bardzo droga Boskiemu Mistrzowi, że ją nazwał swoim przykazaniem. Bądźmy jej 

wierni, postępujmy drogą tego przykazania Boskiego Mistrza, a pokonamy wszystkie 

przeciwności i trudności. Miłość Pana Jezusa do nas jest niezmierna, jak i niezmierna 

jest Jego moc. Jeśli za miłość płaci się miłością, kochajmy Go także my, tą samą 

miłością. 

 Rozważanie: 

Bardzo często potrzebujemy w naszym życiu cudownej interwencji Bożej, szczególnie 

wtedy, kiedy doświadczamy cierpienia. A przecież wystarczy, że otworzymy się na dar 

wiary, na osobistą relację z Jezusem i pozwolimy Mu działać w naszym życiu. 

Maria Magdalena pierwsza spotkała Zmartwychwstałego. Osoby, które miłują, 

szybciej rozpoznają obecność Zmartwychwstałego Pana. Skoro Chrystus 

zmartwychwstał, to żyje. A skoro żyje, to można Go spotkać! 

Spotkanie Pana Jezusa z Marią Magdaleną tworzy moment przejściowy pomiędzy 

dawną obecnością Jezusa, fizyczną i widzialną, a nową obecnością w Jego ciele 

uwielbionym. Maria Magdalena i wszyscy uczniowie Jezusa musieli nauczyć się 

widzieć Jezusa Chrystusa w nowy sposób, nowymi oczyma wiary, nowym podejściem     

i w nowej formie. Święty Ojciec Pio kierował się wiarą nadprzyrodzoną w życiu                        

i w posłudze, stąd tak dużo się modlił i mówił o rzeczywistości nieba. 

Chryste Zmartwychwstały, dziękujemy Ci, że zawsze jesteś przy nas, gdy 

czujemy się samotni, opuszczeni, cierpiący i wątpiący. Panie, pomóż nam zauważyć 

Twoją obecność w naszym życiu, w Kościele, w świecie 



Stacja IV 

Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus 

 Z  Listu św. Jakuba: 

"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 

samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, 

podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie". (Jk 1,22-

23) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Jak pszczoły, które bez wahania wiele razy przemierzają czasem rozległe łąki, by 

dotrzeć do pachnących kwiatów, a potem zmęczone, ale zadowolone i obciążone 

pyłkami powracają do miodowego plastra, aby tam dokonać w milczącym, ale 

owocnym trudzie mądrej przemiany nektaru z kwiatów w nektar życia, tak i ty po 

dokonaniu zbioru duchowego zachowuj w szczelnie zamkniętym sercu słowo Boga. 

Powracaj do ula, czyli bacznie je rozważaj, zwracając uwagę na jego poszczególne 

elementy i wnikaj w ich głębokie znaczenie. Słowo Boże ukaże ci się w swym 

wspaniałym blasku, zdobędzie moc unicestwienia twoich naturalnych skłonności ku 

materii, będzie cnotą przemieniającą w czyste i wzniosłe uniesienia ducha oraz 

doprowadzi cię do ciągłego i coraz ściślejszego zespolenia twego serca z Boskim 

Sercem twego Pana. 

 Rozważanie: 

Dla Jezusa Chrystusa każdy człowiek jest ważny. Dwaj uczniowie nie należeli do grona 

najważniejszych uczniów, a Zmartwychwstały przychodzi do nich osobiście, przybliża 

się i idzie z nimi, wyjaśniając Pisma, pyta o ich zmartwienia, smutki. 

Chrześcijaństwo jest drogą do poznania, pokochania i naśladowania Jezusa Chrystusa 

Zmartwychwstałego w Słowie Bożym i w Sakramencie Eucharystii. Również nasza 

wiara jest nie tylko drogą, ale także relacją z Nim, polegającą na wytrwałym kroczeniu 

ścieżkami wyznaczonymi przez Pana. Święty Ojciec Pio spotykał się z Chrystusem 

Zmartwychwstałym w czytanym i rozważanym Słowie Bożym i w celebracji Mszy 

Świętej. 

Panie, dziękujemy za Pismo Święte, które mówi nam o tobie. Chryste 

Zmartwychwstały, naucz nas słuchać i wprowadzać Twoje Słowo w życie, aby 

wydało w nas obfity plon nawrócenia i dobrych uczynków. 



Stacja V 

Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba 

 

 Z  Ewangelii wg św. Łukasza: 

"Gdy Jezus zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 

połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go". (Łk 24, 28 - 35) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Każda Msza Święta, w której dobrze i pobożnie uczestniczymy, jest przyczyną 

cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których 

my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego 

skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy Świętej (...) 

Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy Świętej. 

 

 Rozważanie: 

Eucharystia jest sakramentem Zmartwychwstałego Pana. Gesty znaczą więcej niż 

słowa. 

Również my codziennie możemy doświadczyć tego cudu, co Apostołowie, gdy chleb 

przemienia się w Ciało, a wino w Krew naszego pana. Święty Ojciec Pio kochał 

Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, z oddaniem i wiarą przyjmował Komunię 

Świętą, godzinami adorował Jego obecność w tabernakulum. 

 

Chryste Zmartwychwstały, naucz nas cenić Twoją obecność w 

Najświętszym Sakramencie, często karmić się Tobą w Komunii Świętej i adorować 

Cię obecnego w tabernakulum. Panie, daj nam Cię poznać w łamaniu Chleba 

Eucharystycznego i naucz nas dzielić się chlebem doczesnym ze wszystkimi 

potrzebującymi. 

 

 



Stacja VI 

Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom 

 

 Z  Ewangelii wg św. Łukasza: 

"On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym 

zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani                      

i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: 

to ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak 

widzicie, że ja mam". (Łk 24, 36 - 45) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Jeżeli Bóg nie karmi cię słodyczami i łakociami, to jedz cierpliwie swój chleb, nawet 

suchy, spełniając swój obowiązek, bez otrzymywania natychmiastowej zapłaty. Takie 

postępowanie świadczy o naszej bezinteresownej miłości. W ten sposób kochamy 

Boga i służymy Mu całym sobą. Jest to charakterystyczna cecha dusz doskonałych. 

Jeden akt miłości do Boga, spełniony w czasie oschłości, ma większą wartość niż sto 

innych, uczynionych w czasie doznawanej słodyczy i pociechy duchowej. 

 

 Rozważanie: 

Apostołom wydawało się, że widzą ducha, gdy Zmartwychwstały Jezus przyszedł do 

ich wspólnoty. Nam również łatwiej wierzyć w ducha niż w zmartwychwstanie Pana. 

Chrystus stanął pośrodku lęków i obaw uczniów, obdarzył ich pokojem i dał im Ducha 

Świętego. Dopiero teraz stali się Jego wspólnotą, otwartą na Jego dary, wspólnota 

zdolną głosić światu Dobrą Nowinę. 

Świętemu Ojcu Pio wielokrotnie ukazywał się Jezus Chrystus, Matka Boża czy Anioł 

Stróż. Przez to nadprzyrodzone widzenie Stygmatyk wytrwale wierzył i czcił Pana 

Boga, pełnił Jego wolę i z oddaniem pomagał ludziom 

Chryste Zmartwychwstały, odnawiaj nasz umysł, abyśmy coraz bardziej 

upodabniali się do Ciebie w sposobie myślenia i postępowania.  

Jezu Zmartwychwstały, poślij do nas Ducha Świętego i obdarz nasze 

wspólnoty rodzinne i parafialne Twoim pokojem.  



Stacja VII 

Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów 

 

 Z  Ewangelii wg św. Jana: 

"Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

im zatrzymane". (Łk 24, 36 - 45) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Ani w myślach, ani w spowiedzi świętej nie powinno się wracać do win wyznanych na 

poprzednich spowiedziach. Dzięki naszej doskonałej skrusze, wypływającej z miłości 

do Boga, Jezus przebaczył je w sakramencie pokuty. Tam On sam stanął przed wami                

i naszymi nędzami, jako Wierzyciel wobec niewypłacalnego dłużnika. Gestem 

nieskończonej wspaniałomyślności podarł i zniszczył weksle zapisane przez nas 

grzechami. Na pewno nie umielibyśmy spłacić naszych długów, gdyby nie przyszła 

nam z pomocą Jego Boska łaskawość. (...) 

 Rozważanie: 

Owocem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest pojednanie ludzkości                   

z Bogiem. Gdzie jest Duch Święty, tam jest pokój wśród ludzi i pojednanie z Bogiem.               

To dla pojednania nieba z ziemią, człowieka z Bogiem, Syn Boży umarł na krzyżu. 

Zmartwychwstały przekazuje władzę odpuszczania grzechów swoim uczniom, a przez 

nich Kościołowi. Kościół jest po to, aby rozdzielać w świecie zbawcze owoce śmierci                 

i zmartwychwstania Chrystusa, aby jednać ludzi z Bogiem. Kościół jest Ciałem 

Chrystusa, a duszą tego Ciała jest Duch Święty. Jezus mówi i do nas: "Weźmijcie 

Ducha Świętego". Każda nasza spowiedź to małe zmartwychwstanie. Pan odsuwa              

z naszych serc kamień grzechu i daje nam tchnienie życia. 

Świętemu Ojcu Pio sam często korzystał z sakramentu spowiedzi i jako kapłan 

wytrwale posługiwał w pojednaniu. 

Chryste Zmartwychwstały, ucz nas dobrze żyć, często spowiadać się, 

abyśmy w ten sposób przygotowali się kiedyś na dobrą i szczęśliwą śmierć                    

oraz wieczność z Tobą w niebie!  



Stacja VIII 

Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza 

 

 Z  Ewangelii wg św. Jana: 

"Po ośmiu dniach Jezus znów przyszedł, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam! ". 

Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 

rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu  

odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój". Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego. 

Ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli"". (J 20, 24-

29) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Żywa wiara, ślepe zaufanie i całkowite przylgnięcie do władzy ustanowionej przez 

Boga nad tobą - to właśnie jest Światło, które oświetlało kroki ludu Bożego na 

pustyni. To właśnie jest światło, które zawsze świeci każdej duszy miłej Bogu Ojcu. To 

właśnie światło prowadziło Mędrców do uwielbienia narodzonego Mesjasza. To jest 

ta gwiazda, którą przepowiedział Balaam. To jest pochodnia, kierująca krokami 

przygnębionych dusz. To światło, ta gwiazda i ta pochodnia oświecają twoją duszę, 

kierując twoimi krokami, abyś się nie zachwiał. (...) 

 Rozważanie: 

Jezus nie czeka, aż Tomasz Apostoł pierwszy uwierzy. To Pan sam przychodzi, 

rozwiewa wątpliwości i umacnia wiarę Tomasza. Wszyscy mamy coś z Tomasza. 

Chcemy znaków, chcemy dowodów miłości Boga, chcemy pewnych znaków wiary. 

Bóg daje tyle znaków wokół nas, a my mówimy: póki nie zobaczę, to nie uwierzę! Pan 

powiedział: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". 

Święty Ojciec Pio w trudnościach i cierpieniach zawierzał się dobroci Boga i takie 

oddanie proponował innym. 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dałeś nam świadków wiary, którzy sami mieli 

trudności z uwierzeniem w Twoje zmartwychwstanie!   

Chryste Zmartwychwstały, naucz nas wierzyć i troszczyć się nie tylko o 

swoje zbawienie, ale też o wiarę i zbawienie innych. 



Stacja IX 

Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim 

 

 Z  Ewangelii wg św. Jana: 

"Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy macie co na posiłek? ". Odpowiedzieli Mu: "Nie". 

On rzekł do nich:  "Zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie". Zarzucili 

więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów 

uczeń, którego Jezus miłował: "To jest Pan"". (J 21, 4-12) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Chrześcijanin zapominający o własnym powołaniu, chrześcijanin tylko z imienia, 

chrześcijanin światowy, zupełnie odmiennie ocenia wszystko: odwrotnie niż 

chrześcijanin godny tego imienia, który żyje według ducha Jezusa Chrystusa. (...) 

Powołanie chrześcijańskie wymaga nieprzywiązywania serca do rzeczy tego marnego 

świata. Cała troska, cały wysiłek dobrego chrześcijanina powinien być staraniem się               

o dobra wieczne. Powinniśmy wyrobić w sobie taką ocenę dóbr ziemskich, by 

szanować i cenić tylko te z nich, które zbliżają nas do tych wiecznych, a uważać za 

marne te, które oddalają nas od osiągnięcia tego celu. 

 Rozważanie: 

Apostołowie są w miejscu, w którym zaczęła się ich przygoda z Panem Jezusem. Poszli 

do Galilei zgodnie z poleceniem Zbawiciela. Wiedzieli, że mają spotkać 

Zmartwychwstałego, ale zajęci swoimi sprawami nie rozpoznali Go od razu. Patrzą na 

Jezusa, ale Go nie poznają. Powracając do porzuconych kiedyś sieci rybackich, chcieli 

przetrzymać najtrudniejszy okres życia. Pracowali bezowocnie sami, w nocy, w 

oddaleniu od Boga. Śmierć Zbawiciela wywołała u nich kryzys pierwotnej wiary. 

Jednak Chrystus nigdy nie przechodzi obojętnie wobec ludzkich potrzeb. Bóg objawia 

swoją miłość do nas w zainteresowaniu się naszymi duchowymi i doczesnymi 

sprawami. 

Święty Ojciec Pio nie zamykał się w swoim bólu, lecz niósł duchową, doczesną                     

i również materialną pomoc innym. 

Chryste Zmartwychwstały, daj nam spotkać się z Tobą w naszej 

codzienności i uczyń nas narzędziem Twojej łaski wobec innych osób. 



Stacja X 

Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi 

 

 Z  Ewangelii wg św. Jana: 

"Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? ". Zasmucił 

się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: "Panie, 

Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że Cię kocham"". (J 21, 15-19) 

 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty. Gdzie nie ma cnoty, tam nie ma 

dobra, nie ma miłości, a gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie 

się do nieba. Wszystkie te cnoty tworzą jakby drabinę, a jeśli zabraknie w niej choćby 

jednego szczebla, to się spada 

 

 Rozważanie: 

Jak ważna była miłość i wiara Piotra Apostoła, na której Pan Jezus zbudował swój 

Kościół! Kiedy Piotr wyznał miłość do Chrystusa, wtedy usłyszał: Paś baranki moje! 

Miłość jest niezbędna, żeby dobrze żyć, służyć bliźnim i prowadzić Kościół 

Chrystusowy. 

Święty Ojciec Pio kierował się wielką i stałą miłością do Pana Boga, Kościoła i ludzi. 

Powtarzał, że największym sposobem miłowania jest modlitwa i cierpienie dla 

Chrystusa i bliźnich. 

 

Chryste Zmartwychwstały, ucz nas być posłusznymi Tobie i Twemu 

Kościołowi oraz wszystko czynić z miłości do Ciebie i bliźnich! 

 

 

 



Stacja XI 

Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny 

 

 Z  Ewangelii wg św. Mateusza: 

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,             

i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". (Mt 28,16-20) 

 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Polecam ci, poza miłością do Boga, miłość do Kościoła, będącego Jego Oblubienicą. 

Od tej to miłej i drogiej gołębicy mogą pochodzić jajka, a następnie zrodzić się młode 

pisklęta - gołębie. Ciągle wyrażaj wdzięczność Bogu za to, że jesteś córką Kościoła, 

biorąc przykład z tak licznych dusz, które poprzedziły cię w szczęśliwym przejściu do 

wieczności. Miej wielkie współczucie dla wszystkich duszpasterzy, głosicieli słowa 

Bożego i przewodników duchowych. Patrz, jak są rozproszeni po całym obliczu ziemi! 

Przecież nie ma kraju, gdzie by ich nie było. Błagaj Boga w ich intencji, aby zbawiając 

siebie, owocnie starali się o zbawienie dusz. 

 Rozważanie: 

Apostołowie Jezusa Chrystusa mają głosić, że Bóg jest światłością i życiem. Odtąd ich i 

naszym powołaniem w Kościele i świecie jest dawanie świadectwa o Jezusie 

Zmartwychwstałym. 

Święty Ojciec Pio żył i pracował dla Boga i ludzi. Stygmatyk głosił miłość Boga 

życiem, pracą, posługą i modlitwą. Czy my głosimy wiarę w Boga w naszych domach, 

miejscach pracy? Czy jesteśmy świadkami wiary? 

 

Chryste Zmartwychwstały, dziękuję Tobie za dar Kościoła, do którego 

przynależę przez łaskę chrztu świętego i proszę Cię o moje i innych zaangażowanie 

w sprawy wiary i apostolstwa. 

 

 



Stacja XII 

Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca 

 

 Z  Ewangelii wg św. Marka: 

"Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do 

nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie            

i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, 

jak widzieliście Go wstępującego do nieba". Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, 

zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej". (Mk 

16,14 - 20) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Posiadamy podwójne życie. Pierwsze z nich to życie naturalne, dziedziczone po 

Adamie, powstałe przez zrodzenie z ciała. Jest to życie ziemskie, podległe zniszczeniu, 

pełne niskich namiętności. To życie wszyscy kochamy. Jest w nas także drugie życie, 

nadprzyrodzone, które przez chrzest otrzymaliśmy od Jezusa. Jest to życie duchowe, 

niebiańskie, wyrażające się praktyką cnót. Przez przyjęcie chrztu dokonała się w nas 

prawdziwa przemiana: umarliśmy dla grzechu i zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. 

Dzięki temu możemy prowadzić takie samo życie jak On. Przez chrzest otrzymujemy 

łaskę uświęcającą, która daje życie właściwe mieszkańcom nieba; przez chrzest 

stajemy się synami Bożymi, braćmi Jezusa i dziedzicami nieba. 

 Rozważanie: 

Wniebowstąpienie było dopełnieniem zmartwychwstania. Kiedy Chrystus opuścił 

świat i wrócił do Ojca, zasiadł po Jego prawicy. W ten sposób człowieczeństwo 

Chrystusa zostało wyniesione do chwały nieba. Jednak On nie zostawia nas samych, 

gdyż jest z nami poprzez Ducha Świętego, Zbawiciel poszedł do nieba, ale współdziała 

ze swoimi uczniami, którzy głoszą Ewangelię.  (...) 

Tak jak Święty Ojciec Pio kochajmy życie, ale nie wiążmy się z nim tylko tu, na ziemi. 

Tutaj jesteśmy na wygnaniu, a tam, w niebie, będziemy w domu. Tak jak Stygmatyk 

miejmy przed oczami cel życia i powołania, aby dotrzeć do nieba. 

Chryste Zmartwychwstały, dopomóż nam, abyśmy szli przez życie tęskniąc 

i przygotowując się do spotkania z Tobą w niebie. 



Stacja XIII 

Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego 

 

 Z  Dziejów Apostolskich: 

"Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w 

odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w 

niej (...), trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matka 

Jezusa, i braćmi Jego". (Dz 1,10 - 14) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Pozwól, by Duch Święty działał w tobie. Poddaj Mu się we wszystkim, oddaj Mu się                

i nie lękaj niczego. On jest tak mądry, tak słodki i daje takie rozeznanie, że owocem 

Jego działania może być tylko dobro. Proś niebieskiego Oblubieńca, aby nie pozwolił, 

by w ogrodzie twej duszy wiał wiatr osuszający, ów wiatr północny, ale by w swej 

łaskawej dobroci sprawił, aby zawsze wiał wiatr południowy, który pobudza do czystej 

i świętej miłości. 

 Rozważanie: 

Jezus Zmartwychwstały wstąpił do nieba, a Apostołowie wrócili do Wieczernika. Przez 

dziesięć dni oczekiwali tam na wypełnienie się obietnicy Ducha Świętego. Tak jak 

Matka Boża zjednoczyła Apostołów w Wieczerniku na modlitwie o dar Ducha 

Świętego, tak i nas jednoczy Ona w Kościele Chrystusa. 

Święty Ojciec Pio zalecał innym nabożeństwo do matki Bożej. Napisał on: "Niech 

Maryja ciągle zasiewa, jako kwiaty, woń coraz to nowych cnót na polu twej duszy, a 

także położy swą matczyną dłoń na twojej głowie. Ciągle trzymaj się bardzo mocno 

Matki Niebieskiej, ponieważ Ona jest Morzem poprzez które płynąc, dobija się do 

brzegów wiecznej wspaniałości w królestwie Porannej Zorzy". 

Chryste Zmartwychwstały, poślij nam Ducha Świętego, abyśmy                

w Jego łasce żyli, pracowali i modlili się tak jak Maryja, nasza Matka! 

 

 

 



Stacja XIV 

Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha 

 

 Z  Dziejów Apostolskich: 

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 

tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 

języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy 

zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im 

Duch pozwalał mówić". (Dz 2,1 - 6) 

 Z Listów św. Ojca Pio: 

Niech Bóg będzie uwielbiony przez wszystkie stworzenia. Oby raz na 

zawsze zakończyło się odstępstwo tylu dusz, które są poza Chrystusową owczarnią. 

Niech nastanie Królestwo Boże, niech Bóg Ojciec uświęci swój Kościół, niech                 

w obfitości zstąpi miłosierdzie Boże na te dusze, które jeszcze Boga nie znają.               

Niech Bóg zniszczy królestwo szatana. 

Boże Ojcze, oświeć umysły wszystkich ludzi i dotknij ich serc, aby 

gorliwi nie ostygli  i nie zeszli z drogi zbawienia, a oziębli by się zapalili. Ci zaś, którzy 

są daleko, by do Ciebie powrócili. Rozprosz i zawstydź wszystkich mędrców tego 

świata, aby nie wojowali i nie przeszkadzali w rozszerzaniu twego Królestwa. 

 Rozważanie: 

W dniu Pięćdziesiątnicy spełniła się zapowiedź Zbawiciela. Apostołowie otrzymali 

Ducha Świętego i doświadczyli, że są umiłowani przez Boga. Duch Święty odnowił ich 

smutne serca.  

Ten, kto wierzy Bogu, otrzymuje Jego moc i wychodzi zwycięsko z 

wszelkich kryzysów.  

Duch Święty został dany Apostołom, a przez ich posługę - kolejnym pokoleniom, czyli 

Kościołowi. Obecnie Duch Święty kontynuuje misję Zbawiciela Jezusa, uświęcając, 

ożywiając od wewnątrz każdego z nas i uzdalniając nas do modlitwy i posługi.                

Działa On w całym Kościele i w poszczególnych wierzących przez Sakramenty i Słowo 

Boże. On ożywia, odnawia, uświęca, jednoczy wspólnotę. 



Święty Ojciec Pio uczył, że kiedy nie potrafisz iść dużymi krokami drogą, która 

prowadzi do Boga, zadowalaj się małymi postępami i czekaj cierpliwie, gdy będziesz 

mieć nogi zdatne do biegu, albo lepiej - skrzydła do latania. Zadowalaj się tym, że 

jesteś jakby młodą pszczółką w ulu, która już niedługo stanie się dorosłą pszczołą, 

zdolną wytwarzać miód. 

Chryste Zmartwychwstały, naucz nas otwierać się                                                   

na obecność i działanie Ducha Świętego, oraz budować Twoje Królestwo                              

w sobie i w innych poprzez dobre słowo, czyn i modlitwę. 

Zakończenie 

Wierzymy w zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I wierzymy też  w nasze 

zmartwychwstanie i życie wieczne. 

Jak pisał św. Paweł Apostoł: "Jesteście więc razem z Chrystusem powstali  z martwych, 

szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do 

tego, co w górze, nie do tego , co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte                   

z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie 

się w chwale" (Kol 3,1-4). 

Święty Ojciec Pio zapewniał:  

"Każdy może powiedzieć: Ojciec Pio jest mój. Tak bardzo kocham moich braci, żyjących 

[razem ze mną] na wygnaniu. Kocham moich synów duchowych na równi z moją duszą, a 

nawet jeszcze bardziej. Ponownie ich zrodziłem dla Pana Jezusa w bólu i w miłości. Mogę 

zapomnieć o sobie samym, ale nie o moich duchowych dzieciach. Co więcej, zapewniam, że 

kiedy Pan mnie powoła do siebie, powiem Mu: Panie, zostaję u bram nieba; wejdę tam 

dopiero wtedy, gdy zobaczę, że wchodzi ostatni z moich synów duchowych". 

Modlitwa przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio: 

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, 

abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym 

patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, 

uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i 

radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę 

pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen. 

Ojcze nasz ..., Zdrowaś Mario ..., Chwała Ojcu ...  


