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◼ Słowo Kalasancjusza 

Ś w. Jó zef Kalasancjusz mó wi dó mnie w tym miesiącu:  
Nie podoba mi się to, że między braćmi w zgromadzeniu są rozdźwięki i niechęć. Tak samo 
jak nieprzyjaciel rozsiewa niezgodę, tak zakonnicy powinni rozsiewać jedność  
i miłość, czego nie osiąga się bez pokory… O tę jedność i miłość trzeba prosić Boga 
gorącymi modlitwami i z naleganiem, bo jest to środek, który Bóg pozostawił swojemu 
Kościołowi, należy prosić, kiedy jesteśmy w potrzebie.  
           [List 244/P1492/ do o. Cherubiniego, Neapol, 14 września 1630] 
 
Pomyśl 

    Czas Wielkiego Postu jest czasem nawrócenia i stanięcia w prawdzie. Zobaczenia tego kim tak 

naprawdę jestem.  Ale co to znaczy, że mam się nawrócić? To znaczy mam zmienić myślenie, 

odwrócić się od tego co mnie niszczy i powoduję że moje serce się zamyka na słuchanie Boga  

i drugiego człowieka. W naszym życiu spotykamy wiele osób, które dla nas stają się lekcją, 

sprawdzianem bądź prezentem. Jednak Józef Kalasancjusz kładzie nam na sercu,  że w tych 

spotkaniach mamy dążyć do miłości i jedności. Ponieważ, prawdziwe szczęście (zarówno to doczesne 

jak i wieczne) nie polega na zaspokajaniu swoich ambicji, pragnień czy realizacji kolejnych celów. 

Nawet tych duchowych. Lecz prawdziwe szczęście rodzi się z relacji – bliskości kogoś, kogo się 

kocha. A dobrze przeżywane  nasze człowieczeństwo to odkrywanie wciąż na nowo tej relacji  

i prawdy, że Bóg mnie kocha i ciągle zaprasza nas byśmy w tej bliskości opartej na tej miłości z Nim 

odkrywali sens naszego życia.  

 Bóg nas nie ocenia, nie potępia chociaż zna moją i twoją historię życia. On nas kocha za darmo  

i uczy, abyśmy nie oceniali drugiego człowieka. Jeżeli nie potrafisz kogoś zrozumieć, załóż jego buty, 

przejdź jego drogę i spójrz jego oczami i wówczas dopiero wtedy dokonaj oceny. Ponieważ na końcu 

życia, jak mawiał św. Jan od Krzyża, będziemy sądzeni z miłości. Tak będziemy wszyscy sądzeni  

z miłości niezależnie kto kim jest, jaki stan reprezentuje, czy jest dyrektorem, nauczycielem woźnym 

czy rodzicem. Będziemy sądzeni z miłości. Warto o tym pamiętać.  

 
Pomódl się 
-Panie Bóz e, prószę abys my z pókórą i radós cią w sercu słuz yli innym w prawdzie 
 i miłós ci! 
 
- s w. Jó zefie Kalasancjuszu pólecamy Ci wszystkich kapłanó w, nauczycieli, 
wychówawcó w, by z ufnós cią i ótwartós cią realizówali swóje pówółanie. 
 

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się z nami! 
Matko Boża, Królowo Szkół Pobożnych, módl się za nami! 


