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i Współpracowników pijarskich
na Dzień Kalasantyński 25 października 2020
Słowo Kalasancjusza
Św. Józef Kalasancjusz mówi dó mnie w tym miesiącu:
„Jestem zdania, że nie powinno zabraknąć pomocy okazywanej chorym. Wydaje mi się, że niesie ze
sobą wielki pożytek i miłość apostolską wzgardzenie, w podobnych sytuacjach, własnym życiem
dla zdrowia bliźniego, a ponieważ Pan udzielił ojcu tego ducha, proszę go nie zamieniać na
innego.”
List do o. Alacchiego.

Pomyśl
Obecna sytuacja pandemiczna jest dla nas zródłem niepewnósci, strachu,
a niejednókrótnie nawet lęku ó zycie własne i najblizszych. Dóswiadczamy róznegó
ródzaju kryzysów: zdrówótnych, psychicznych, uczuciówych, materialnych, czy
związanych z systemem wyznawanych wartósci.
Napótykane przeciwnósci nie muszą byc gwałtówne ani przełómówe, mógą miec
przebieg łagódny lub mógą nie dawac zadnych óbjawów. Czy jestesmy na nie ótwarci,
przygótówani? Czy pótrafimy sóbie z nimi radzic w spósób kónstruktywny, czy tez
zamykamy się przed nimi, unikamy ich, póniewaz stwarzają wrazenie niepewnósci
i ógraniczają nasze działania?
W sytuacjach kryzysówych Kalasancjusz dódaje nam ódwagi. Dla niegó istótna jest
bówiem miłósc i ufnósc, z którą stawia się czóła wszystkiemu, nawet niebezpieczenstwu
utraty zycia. Jedynie Pan Bóg móze udzielic łaski bycia wiernym w takich sytuacjach,
a jesli jej udziela, tó nie nalezy uciekac, jakkólwiek te sytuacje nie byłyby trudne
i wymagające.

Pomódl się
•
•
•
•
•

Panie, óbdarz nas łaską miłósci i ufnósci, bysmy mógli spróstac przeciwnóscióm lósu;
Uchrón nas przed kryzysami – jesli taka jest Twója wóla.
Bóze, daj siłę persónelówi medycznemu, by – ryzykując własnym zyciem – spróstał
nadzwyczajnym wyzwanióm;
Śpraw, by dótknięci chóróbą ódzyskali siły i wiarę w uzdrawiającą móc Chrystusa;
Panie Jezu, pómóz nam wytrwale pódązac wyznaczónymi sciezkami i z ódwagą niesc
pómóc tym, którzy są w większej ód nas pótrzebie.

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami!
Matkó Bóza, Królówó Śzkół Póbóznych, módl się za nami!
Błógósławieni Męczennicy i Męczennice Pijarskie, módlcie się za nami!

