
 

 

  na Dzień Kalasantyński 25 stycznia 2015 
 



Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:  

"Będziemy starać się służyć Panu w naszym powołaniu, a sprawy 

świata niech się mają jak mogą najlepiej, gdyż to wszystko będzie dla 

większej chwały Jego Boskiego Majestatu i większego pożytku Jego 

świętego Kościoła". 
 (List do o. Jana Garcii, Narni, dnia 27.01.1621 r.) 

  


Można służyć Bogu na tysiące sposobów. I na  równie wiele sposobów 

pokazywać światu, że warto wierzyć. Przytoczone powyżej słowa świętego 

Józefa Kalasancjusza przypominają, że najważniejsze to pozostać wiernym 

temu, do czego skierował nas Bóg, chociaż może czasami, w chwilach 

zmęczenia i zwątpienia w słuszność naszych wyborów stwierdzamy, że chyba 

pragnęlibyśmy czegoś innego. Mogłoby się wydawać, że chrześcijanin 

powinien oderwać się od tego, co doczesne i światowe, żyć ze wzrokiem 

utkwionym w niebo. Kalasancjusz mówi jednak, że nie należy ignorować 

zwykłych spraw tego świata a wręcz przeciwnie – dbać o to, by szły jak 

najlepiej, bo przecież Bóg objawia się  nam w naszej codzienności, w rytuałach 

i rytmach dnia powszedniego, miłości do tych, którzy są przy nas i wszystkich 

sprawach, którymi się zajmujemy. Wszystko, co robimy jest ważne i we 

wszystkim możemy poczuć bliskość Boga – nawet jeśli zajmujemy się czymś 

pozornie tak banalnym, jak uczeniem dziecka trzymania w rączce kredki.  
 



 Boże, odnawiaj moje serce i naucz patrzeć na świat dobrymi oczyma 

 Spraw, aby umiał/a umiłować moje powołanie jako dar Twojej Opatrzności 

 Pomóż mi, Jezu, ukazywać Ciebie wychowankom jako Mistrza, który prowadzi 

i kocha, a pójść za Nim oznacza zrealizować siebie w całej pełni 

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

 Proszę Cię Panie za moich wychowanków, niech rozpoznają swoje powołanie 

 W Roku Życia Konsekrowanego proszę Cię Panie o święte powołania zakonne 

i kapłańskie do wspólnoty pijarskiej 
 

św. Józefie Kalasancjuszu – módl się za nami! 


