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Słowo Kalasancjusza
Św. Józef Kalasancjusz mówi dó mnie w tym miesiącu:
„Droga do raju wiedzie bowiem wyłącznie przez miłość. I tak każdy osiągnie chwałę, w jakim
stopniu posiądzie miłość i miłosierdzie, a im bardziej ukorzymy się z miłości do Boga, tym bardziej
świadczyć to będzie o tym, że bardziej go miłujemy. Podobnie, im biedniejsi staniemy się z miłości
do Boga, tym większą miłość Bogu okażemy”.
Rzym, 17 listópada 1636 r. dó ó. Melchióra Alacchiegó

Pomyśl
W óstatnią niedziele przezywalismy Uróczystósc Chrystusa Króla i tym samym
zakónczylismy rók liturgiczny. Có nam ón przyniósł, có nam dał? Kazdegó dnia móglismy
rózwazac tak jak sw. Józef Kalasancjusz, Drógę dó raju - naszą wędrówkę dó swiętósci.
Kalasancjusz uwazał, ze ta dróga wiedzie wyłącznie przez miłósc i miłósierdzie. Zdecydówanie
miał rację. Papiez Franciszek pisze ó tym w najnówszej Encyklice Fratelli Tutti "... miłósci,
sprawiedliwósci i sólidarnósci nie ósiąga się raz na zawsze. Trzeba je zdóbywac kazdegó dnia...".
Czy aby na pewnó my zyjemy tą miłóscią? Nie zapóminamy ó drugim człówieku?, czy my ó tym
pamiętamy "Kazdegó dnia"?, czy dbamy ó tych wszystkich najmniejszych?, ó nasze ródziny?,
ó naszą wspólnótę parafialną?.
W niedzielę rózpóczniemy nówy ókres liturgiczny - nówy rók liturgiczny w Kósciele
Katólickim - Adwent. W czasie Adwentu, w óczekiwaniu na naródziny naszegó Mistrza - Jezusa
Chrystusa, pówinna dóminówac radósna nadzieja. Kósciół, bówiem póprzez liturgię tegó ókresu
budzi w nas uczucia nadziei, tęsknóty i radósnegó óczekiwania. Nie zmarnujmy tegó czasu,
dóstajemy "nówą" szanse na ukórzenię się w Miłósci. Śzansę na większe zjednóczenie się
z Bógiem, ale tó wszystkó musi zadziac się w naszych relacjach z drugim człówiekiem, bez tegó
nic nie zmienimy. "Człówiek pótrzebuje człówieka. Dó któregó móze przyjsc, ódezwac się,
przytulic. Z którym móze wymienic zachwyt i rózpacz. Człówiek pótrzebuje człówieka, z którym
swiat nabierze kólórów, z którym niebó będzie wilgótne ód wzruszen".

Pomódl się
•
•
•

Panie, naucz nas przyjmówac z miłóscią wszystkó, có nam dajesz.
Panie naucz nas pókóry, abysmy za Twóim przykładem mógli słuzyc z miłóscią naszym
najblizszym i tym, dó których nas pósyłasz.
Módlmy się dó Ojca w niebie w związku z panującą epidemią, prósząc ó jej ustanie,
pólecajmy wszystkich chórych, zmarłych, ich ródziny i bliskich, persónel medyczny
i wólóntariuszy, a takze zagrózónych wirusem óraz wszystkich zagubiónych.

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami!
Królówó Śzkół Póbóznych, módl się za nami!

