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Słowo Kalasancjusza
„Uznając jednak, ze wszystko pochodzi z ręki Boga i ze cokolwiek robię, czynię
z miłosci do Niego, skoro jest On Ojcem tak łagodnym i łaskawym, z cierpliwoscią
znoszę wszystkie te sprawy, zdecydowany raczej umrzec, anizeli porzucic
przedsięwzięcie - w ten sposob odrzucam wszelkie zmartwienia i melancholię.”
[ List do o. Jana Garcia, Rzym, 7 lipca 1629r.]

Pomyśl
Św. Jozef Kalasancjusz zwraca uwagę, ze wszystko co nas spotyka pochodzi od
Boga i ma nas przyblizyc do raju, dac radosc przebywania z Bogiem. Śam z miłosci do
Boga wszystko znosi. Będąc pokornym poznał, ze słabosc jest naszą siłą. Trudno
odkryc ją w sobie z kilku powodow. Zgodnie z obecnym trendem uznajemy, ze siła to
efekt wysiłku mocnych, wszelkimi srodkami i we wszystkich dziedzinach zycia.
Wstydzimy się pokazac słabosc. Odrzucając słabosc nie wchodzimy w relacje z innymi
ludzmi. Mozemy trwac w surowym zyciu chrzescijanina myląc nieustępliwosc z
pokorna wytrwałoscią, a ascezę z dwulicowoscią.
Tymczasem słabosc przychodzi do kazdego. Śą osoby silne charakterem,
niezalezne. Jesli tak działamy moze nie zdajemy sobie sprawy, ze bronimy się przed
swoimi lękami przez manipulację innymi. W efekcie uciekamy przed tym, co daje
człowieczenstwo tj. relacjami z innymi ludzmi. Moze uznajemy, ze mamy słaby
charakter. Lękamy się wyzwan, nie podejmujemy ich, nie potrafimy powiedziec „nie”.
Nasza słabosc daje nam cenne dary np. miłosc, wyrozumiałosc, cierpliwosc,
wewnętrzną siłę. Śą to dary otwierające bramy nieba i ludzie serca. Choc miłosc jest
dla wszystkich cenna, to jest tez bezbronna. Warto o nią wytrwale się starac. „Kto nie
miłuje, nie zna Boga, Bog jest miłoscią” (1J4,8)

Pomódl się
-Panie, pomoz mi poznac na czym polega moja siła i słabosc chrzescijanina.
- Św. Jozefie Kalasancjuszu polecaj kapłanow, nauczycieli, rodzicow abysmy za Twoim
przykładem i z miłosci do Boga pomagali ludziom powierzonym naszej opiece.
Święty Jozefie Kalasancjuszu, modl się za nami!
Matko Boza, Krolowo Śzkoł Poboznych, modl się za nami!

