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Słowo Kalasancjusza 

Ś w. Jó zef Kalasancjusz mó wi dó mnie w tym miesiącu:  

“Proszę starać się być wdzięcznym Bogu, uniżając się jak najbardziej i ucząc z taką miłością, jakby   

ojciec wiedział, że Bóg patrzy jak ojciec uczy lub studiuje, by potem nauczać.” 

       Wenecja 25 grudnia 1632r. dó ó. Alacchiegó. 

Pomyśl 

 Dzis  nam się Chrystus naródził, któ ry cały s wiat óswóbódził. W óstatnim czasie niektó re 

z yczenia, któ re wypówiemy, albó usłyszymy nabiórą większej mócy. “Dó zóbaczenia”. “Ż yczę 

Tóbie zdrówia.” “Dóbrej pracy, albó wytrwałós ci w niej”.  Na pewnó te słówa nie będą brzmiały 

tak jak dawniej. Tym większa jest wdzięcznós c , za tó có ótrzymujemy z rąk Pana. A móz e z Gróty 

Betlejemskiej pópłynie dla nas pókórna nauka ó samótnós ci, zimnie, niebezpieczen stwie, któ re 

byłó bliskie Ś więtej Ródzinie. A móz e włas nie nauka, z e Ródzina jest Wielką Śzkółą Miłós ci.  

A my móz emy uczyc  się ód najmniejszegó, bezbrónnegó Dziecka prawdziwegó z ycia. 

 Eucharystia- Dziękczynienie, gdy Bó g ródzi się w naszych Śercach i przyjmuje ód nas 

nasze radós ci, smutki, sukcesy i póraz ki. Ż pókórą czyli w Prawdzie Bóz ej stajemy dziękując za 

tó, có mamy. Dóbró dające radós c  i trudnós ci, któ re pómagają kształtówac  w nas charakter 

przybliz ają nas dó Betlejemskiej Gróty, Krzyz a, a pótem dó Żmartwychwstania i z ycia w Niebie. 

 

Pomódl się 

• Panie Jezu pómó z  nam zawsze z yc  wdzięcznós cią za tó, có mamy tu i teraz. 

• Panie daj nam óczy, uszy i serce ótwarte na kaz dą naukę, któ ra płynie ód dziecka,  

któ re stawiasz nam na dródze. 

• Naucz nas Panie byc  wdzięcznym nie tylkó za dóbró i radós c , ale takz e za trud 

códziennegó z ycia. 

• Prósimy Ciebie ó tó, bys my nigdy nie zdradzili  Twójej nauki któ rą dzis  głósimy s wiatu. 

 

 

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami! 

Królowo Szkół Pobożnych, módl się za nami! 


