
Ziemskie życie św. o. Pio – France-
sco Forgione – syna Grazia i Giu-
seppy, rozpoczęło się na terenie 
włoskiego regionu Kampanii, po-
łożonego wzdłuż wybrzeża Morza 
Tyrreńskiego, a jego stolicą jest 
Neapol. Przyszedł na świat w nie-
wielkiej miejscowości Pietrelcina, 
oddalonej od stolicy ok. 90 km 
w prowincji (odpowiednik naszego 
powiatu) Benewent. Kampania 
stanowiła w starożytnym cesar-
stwie rzymskim ważny region go-
spodarczy, wzbogacający Rzym 
i jego region Lacjum niezbędnymi 
produktami. Stanowił także ważny 
szlak komunikacyjny na południe 
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Włoch. Kraj był gęsto zaludniony, tworzący gę-
stą sieć uroczych miejscowości. Jedną z nich 
była Pietrelcina, licząca obecnie nieco ponad 
3 tysiące mieszkańców. Jej początki sięgają co 
najmniej wczesnych lat średniowiecza. Dzi-
siejszy wygląd zawdzięcza odbudowie po sil-
nym trzęsieniu ziemi w 1688 r., w wyniku któ-
rego niemal wszystkie ważne budowle uległy 
zniszczeniu. Dom rodziny Forgione mieścił się 
w zaułkach tej dawnej zabudowy, przy wieży, 
na który składało się kilka różnych pomiesz-
czeń, rozrzuconych po dzielnicy miasta Rione 
Castello, dzisiaj przy via S. Maria degli Angeli, 
gdzie Francesco posiadał pokój na górze, ulu-
bione miejsce nauki i modlitwy. Przy tej ulicy 
znajdował się kościół pod tym samym wezwa-
niem, przy którym w 1843 r. ustanowiono pa-

rafię, ale jeszcze do 1908 r. funkcje świą-
tyni parafialnej pełnił inny kościół pw. 
św. Anny, konsekrowany w 1701 r. W ko-
ściele Matki Boskiej Anielskiej o. Pio od-
prawił uroczystą Mszę św. prymicyjną 14 
sierpnia 1910 r. i tutaj często przybywał, 
gdy szukał umocnienia swych sił, a obo-
wiązki mu na to pozwalały. 
Z Pietrelciny drogi prowadziły młodego 
Francesca do klasztoru kapucyńskiego 
w Morcone, dzisiaj miasto z 5 tysiącami 
mieszkańcami, położone jeszcze bliżej 
Neapolu. W tej miejscowości kapucyni 
założyli swój klasztor w 1603 r. z kościo-
łem św. Apostołów Filipa i Jakuba. 6 stycz-
nia 1913 r. w mury mieszczącego się tu-
taj nowicjatu wstąpił 16-letni Francesco, 
któremu w zakonie dano imię Pio. W tym 
miejscu dojrzewała jego postawa chrze-
ścijańska, którą formował na wzór ide-
ałów, wskazanych przez św. Franciszka 
z Asyżu. Składając w klasztorze w Mor-
cone śluby zakonne 22 stycznia 1904 r. 
brat Pio był już bardzo świadomy, jaką 
obrał drogę i co powinien w swym ży-
ciu realizować. 
Okres studiów teologicznych prowadził 
go przez klasztor Sant’Elia i Montefusco, 
położone niedaleko. Uwieńczeniem były 
święcenia kapłańskie, które przyjął z rąk 
arcybiskupa Benewentu Benedetto Bo-
nazzi w przepięknej katedrze. Diecezja 
ta sięga początkami starożytności rzym-
skiej, od X w. była już metropolią. Czy 
starożytne korzenie tego miasta, jego 
uroda i zabytki wpłynęły na młodego za-
konnika – trudno powiedzieć. Ale z pew-
nością umocniły jego miłość do Kościoła 
i Jego Założyciela, którego rany nosił od 
1918 r. na swoim ciele.

Św. o. Pio kojarzony jest – i słusznie – 
nade wszystko z San Giovanni Rotondo, 
gdzie osiadł po zwolnieniu z służby woj-
skowej w czasie I wojny światowej z po-
wodu pogarszającego się stanu zdrowia. 
To jakby odmienny świat Włoch. To re-
gion Apulii, położony wzdłuż brzegów 
Morza Adriatyckiego, a tereny w wielu 
miejscach są spalone słońcem i puste. 
Okolica znana była już w starożytności 
rzymskiej, ale była zaludniona mniej gę-
sto niż krainy na przeciwległym brzegu. 
Okolice do dziś odznaczają się bardziej 
surowym krajobrazem i takimiż warun-
kami życia. Szczególnie odnieść to można 
do półwyspu Gargano, stanowiącego dziś 
Park Narodowy ze względu na swe wa-
lory geograficzne i przyrodnicze. Cen-
trum tego obszaru stanowi miasteczko 
Foggia, z którego promieniowało też ży-
cie religijne. Także tutaj można przekonać 
się o długiej historii kolejnych pokoleń 
mieszkańców, wśród których byli an-
tyczni Romowie, i Longobardowie, prze-
wijali się starożytni Grecy, by od 1860 r. 
ziemia ta włączona została do zjedno-
czonego Królestwa Włoch. Antyczne fun-
damenty można do dziś spotkać wśród 
zabudowy San Giovanni Rotondo, a klasz-
tor i konwent kapucynów S. Maria delle 
Grazie zachęcają, by z pokorą spoglądać 
na ciągłość głoszenia Ewangelii. 

* * *
Już dziś zapraszam na pielgrzymkę para-
fialną, którą planujemy pod koniec wrze-
śnia tego roku, do miejsc, gdzie Stwórca 
zapisywał piękne życie naszego Patrona 
– od włoskiej Kampanii, przez prowincję 
Benewentu do prowincji Foggia na pół-
wyspie Gargano.

„Geografia świętości” 
św. o. Pio

Każdy z nas przez całe życie uczy się wybie-
rania właściwego systemu wartości i konse-
kwentnego postępowania według dojrzałych 
wskazań. Wielką rolę w tym względzie pełni 
dom rodzinny, ale też miejscowość, szkoła, od-
niesienia religijne… Warto przyglądać się śro-
dowiskom, w których wzrastali – a z czasem 
sami sobie wybierali – ważni dla nas ludzie…



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

23 lutego – Niedziela VII Zwykła
 8.00 – za † męża Herberta Jarosz w 5. rocznicę śmierci
 10.30 – za †† rodziców Annę i Jerzego Koppa, † męża Jerzego Wiktor oraz †† 

z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Manfreda Stroka w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów 

oraz dusze czyśćcowe

24 lutego – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Matyldę i Antoniego Skóra, †† rodzeństwo

25 lutego – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Marię i Jana Ochlast, † ojca Waltera Truch, † jego 

wnuka Dawida oraz †† dziadków z obu stron

26 lutego – środa
 7.00 – za †† rodziców Elżbietę i Wilhelma Pixa, †† rodzeństwo i †† z pokre-

wieństwa 

27 lutego – czwartek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Ryszarda 
z okazji rocznicy ślubu i Bożą opiekę dla całej rodziny 

28 lutego – piątek
 18.00 – za † Burmistrza Dietera Przewdzinga

1 marca – sobota
 8.00 – za † ojca Karola Czapla, †† teściów Marię i Joachima Kura, †† chrzest-

nych Edytę i Antoniego oraz †† z rodzin Czapla i Kura 
 18.00 – za † Karola Milicza w 30. dzień po śmierci

2 marca – Niedziela VIII Zwykła
 8.00 – o Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny z okazji 70. 
rocznicy urodzin

 10.30 – za † matkę Marię Slominski, poległego ojca Franciszka, † ks. misjo-
narza Józefa Ziemmermana, † Elżbietę Bodynek oraz †† z obu stron

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Apel▪Prezydium▪Konferencji▪Episkopatu▪Polski▪–▪Dzień▪modlitwy▪ i▪postu▪▪
w▪intencji▪Ukrainy
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy 
świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojo-
wego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą 
do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 
lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy ka-
płanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza 
w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu 
Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach 
konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie 
dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą bra-
terską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzi-
nom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci. 

Podpisali: Abp Józef Michalik, abp Stanisław Gądecki, bp Wojciech Polak

 ▪ Nawiązując do sytuacji w Kijowie i na całej Ukrainie, Biskup Opolski zaprasza na 
Mszę św. w intencji ofiar tych dramatycznych wydarzeń oraz o pokój na Ukra-
inie, której będzie przewodniczył w dzisiejszą niedzielę 23 lutego o godz. 18.30 
w katedrze opolskiej.

 ▪ Serdecznie zapraszam dziś o godz. 17.30 na Nieszpory.

 ▪ W poniedziałek 24 lutego o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy 
Ojca Pio.

 ▪ W piątek 28 lutego br. o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. za śp. Burmi-
strza Dietera Przewdzinga. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W dniach od 28 lutego do 2 marca w Domu Formacyjnym OO. Werbistów „Dobry 
Pasterz” w Nysie odbędą się rekolekcje dla członków Bractwa św. Józefa. Mot-
tem rekolekcji będą słowa: „Św. Józef – nauczyciel komunii”. Rektor wspólnoty ks. 
Waldemar Musioł zaprasza mężczyzn będących członkami wspólnoty oraz zain-
teresowanych przynależnością do niej. Zgłoszenia pod numerem tel. 882066166.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die-
cezjalnych instytucji. 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice 
tel .  77 483 40 93; e-mail :  paraf ia@pio-zdzieszowice.pl


