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słowo Kalasancjusza 

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:   

 „[o. Gelio] doszedł do tego stopnia w modlitwie, że zdawało się, iż specjalnie 
ulubionym jego zajęciem było przebywanie wśród niewinnych dzieci i nauczanie ich, jak 
kochać Pana i jak się modlić. Również swoją czystością jak magnesem przyciągał do siebie 
serca niewinnych dzieci, które w towarzystwie Ojca znajdowały największą radość 
z przebywania w szkole. Do dziś nie zauważyłem u nikogo podobnych, tak nadzwyczajnych 
efektów”.               

[Z listu do Wielce Dostojnego Pana Pawła Emilia Gheliniego, Rzym, 4 września 1617 r.] 

 

 pomyśl 

 Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także wychowania. Tutaj 
dzieci oraz nauczyciele nawiązują znajomości, przyjaźnie, tutaj powstają konflikty 
i kłótnie, które trzeba rozwiązać. Św. Józef Kalasancjusz, wspominając w liście zmarłego 
współbrata, zwrócił uwagę na tajemnicę jego sukcesu w relacjach z dziećmi - modlitwa 
i wynikająca z niej czystość życia. Rodzi się z tego prosta refleksja: im bliżej jestem Boga, 
tym bliżej mi do drugiego człowieka. Właśnie to sprawia, że do świętych ludzie lgną. 
Św. Ojciec Pio w konfesjonale był surowy i oschły, potrafił wyrzucić penitenta, a wszyscy 
chcieli się u niego spowiadać. Dlaczego? - bo wyczuwali w nim tą bliskość Boga. Jak ją 
zdobyć? - poprzez modlitwę osobistą i we wspólnocie. Jeśli chcę budować dobre relacje 
w szkole oraz w domu, to najpierw muszę zbudować dobrą relację z Ojcem w niebie. 

 

 pomódl się  

 Spraw, Panie, abym potrafił kochać Ciebie. Spraw, abym kochając Ciebie, potrafił 
kochać moich bliskich. Spraw, abym ucząc się miłości na modlitwie, potrafił się modlić 
także za tych, którzy są mi trudni, przykrzy, których nie lubię, a nawet za tych, którzy 
mnie skrzywdzili. Spraw, Panie, abym zbliżył się do Ciebie, a przez to do tych, który też 
są blisko Ciebie. Spraw, Panie, aby modlitwa przemieniła moje serce i zasypała przepaści 
pomiędzy mną, a moimi wrogami. Spraw, aby moja modlitwa zawsze budowała mosty. 

 

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami!  


