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słowo Kalasancjusza 

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu: 

,,Pan doświadcza w tym życiu przede wszystkim tych, których kocha i nie chce ich karać  

w przyszłym życiu wielkimi trudami, które, przyjęte obecnie w cierpliwości z Jego łagodnej ręki, 

są wielce zasługujące. Ciszę się z Wielmożną Panią, że wyszła Pani tak dobrze z tego 

nieszczęścia związanego z kolanem, które takim strachem Panią napełniło. Proszę nie myśleć, 

że Pan zapomina o Wielmożnej Pani zsyłając na nią tyle sposobności do zdobycia większej 

nagrody w niebie, gdyż wybrani, muszą znosić wiele udręk, jeżeli chcą wejść do raju, a jest  

o wiele lepiej cierpieć je w tym krótkim życiu, w którym również spotykamy pociechy doczesne 

lub duchowe, aniżeli w innym, w którym należałoby je znosić stosownie do ciężaru tych udręk, 

które znosi się na tym świecie. Nie zapomnę prosić Pana, by postępował z Wielmożną Panią tak, 

jak zwykł postępować z tymi, których kocha i przeznacza do raju, w nadziei, że Wielmożna Pani 

również będzie się modlić za mnie.” 

                                                                                              List do pani A. di Falco, Neapol 1634r. 

 pomyśl 
Każde trudne doświadczenie w naszym życiu napawa nas lękiem. Boimy się co będzie później, 

jakie będą tego konsekwencje. Pan dopuszcza te wszystkie sytuacje, bo tylko On wie jak one 

wpłyną na nasze życie wieczne. My czasami przeżywamy je jako największe tragedie, a lęk  

i strach o dalsze życie paraliżuje nas. To są podszepty złego, bo on chce nas pogrążyć w rozpaczy 

i sprawić, byśmy byli udręczeni i pielęgnowali te uczucia. Od takiego myślenia trzeba uciekać 

jak najdalej. Święty Józef Kalasancjusz w tym liście przypomina nam , że Bóg w czasie dla nas 

trudnym jest przy nas,  a to czego doświadczamy tu na ziemi, jako wybrane i umiłowane dzieci, 

przyczyni się do pełni szczęścia w raju, gdzie On  przygotował dla nas miejsce. 

Pan zapewnia o swoim przywiązaniu do nas  również w księdze Powtórzonego Prawa. Mówi 

do nas, sam Pan, który pójdzie przed Tobą. On będzie z Tobą, nie opuści Cię i nie porzuci. Nie lękaj 

się i nie drżyj (Pwt 31,8). 

 

pomódl się  

Panie dziękuję Ci za Twoją bliskość, za to ,że zawsze jesteś przy mnie, że nigdy nie zawiodę się 

na Tobie. Dziękuję, że pragniesz być ze mną w każdej sytuacji mojego życia. Proszę Cię, abym 

zawsze pamiętał o Twojej przeogromnej miłości do mnie i nigdy w nią nie zwątpił. 

Święty Józefie Kalasancjuszu- módl się za nami! 

 


