
 

 

  na Dzień Kalasantyński 25 stycznia 2014 
 



Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:  

"Bojaźń Boża – podstawa mądrości – polega na bezustannym czuwa-

niu, by nie uczynić nic, co by było obrazą Boga, a że jesteśmy słabi 

z natury, błogosławiony ten, kto stale żyje w bojaźni. Wszyscy 

winniśmy ją odczuwać i wciąż jej nauczać". 
 (List do o. Melchiora Alacchiego, Rzym, dnia 18.12.1632 r.) 

  


Nie zastanawiam się na co dzień, może Ty też, nad Bożą bojaźnią. Czy 

jednak moje życie, to co mówię i robię, wskazuje na to, że kieruję się bojaźnią 

Bożą? Kalasancjusz wypowiada znaną nam prawdę, że jesteśmy słabi. Właśnie 

takich słabych i grzesznych pokochał Nasz Pan i Stwórca, którego nie 

powinniśmy się lękać w ludzkim rozumieniu tego słowa. Przecież wiele razy 

Bóg i Jego Syn mówią: "Nie bójcie się!".  

W Słowniku Teologii Biblijnej jest napisane, że całkiem normalną reakcją 

człowieka wierzącego jest bojaźń "rodząca się z poczucia szacunku i przyj-

mująca postać adoracji" wobec objawiającego się Chrystusa. Co to dla mnie 

oznacza? Jak praktycznie zastosować te słowa? Nawet jeśli w mojej głowie nie 

pojawia się cały czas słowo "bojaźń", to wiedząc, że jest ona dla mnie 

zbawienną chcę, pragnę, w każdej chwili mieć postawę adoracji, uwielbienia 

dla Najwyższego. "Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska" (Prz 1, 7) – 

Kalasancjusz pisze te słowa, bo wie, że postawa bojaźni może doprowadzić 

człowieka do większej wiary. Jeśli ja, wychowawca, chcę nauczać innych tej 

bojaźni, to wpierw muszę ją wzbudzać w sobie. Może dziś, jutro, pojutrze 

warto przystanąć na chwilę, zastanowić się i pomodlić, aby Pan dał mi wielką 

bojaźń wobec Niego.  
 



 Boże, odnawiaj mnie i umacniaj szczery szacunek do Ciebie 

 Pomóż mi Panie, bym umiał/a ukazywać Ciebie uczniom jako Ojca, który kocha 

i jako Boga, który nieskończenie nas przewyższa 

 Wyzwól z lęku tych, którzy boją się Tobie zaufać i powierzyć swe życie 

 Niech Twoja mądrość, Panie, będzie obecna w moich słowach i czynach 
 

św. Józefie Kalasancjuszu – módl się za nami! 


