na Dzień Kalasantyński 25 lutego 2014

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:

,,Czasem lepiej jest zarządzać domem z pomocą niewielu ludzi, ale zgodnych, niż
z wieloma, wśród których waśnie. Co do owych przybyłych z zewnątrz, którzy nie
chcą być pobożni, to lepiej, by nie pozostawali w szkole, bo siać będą tylko
zgorszenie wśród innych. Postarajcie się wszyscy troszczyć gorliwie o szkołę (...).
Dołóżcie wszystkich starań, aby doskonalić pracę. Niech nas Pan wszystkich
błogosławi. Amen.”
(Z listu do o. Peregryna Tencaniego, Nursja, 31 grudnia 1622)


Kalasancjusz pisze ten list do przełożonego domu w Nursji, ojca Peregryna
Tencaniego niecałe 400 lat temu (a warto dodać, że adresat listu był ojcem skrzętnie
przestrzegającym reguł zakonnych i bardzo surowym). Odnoszę wrażenie, że taki
list równie dobrze mógłby Kalasancjusz napisać dziś, w XXI wieku, do przełożonego
w naszym miejscu pracy. Treść tego listu zachęca mnie dziś do spojrzenia na moją
pobożność i na to, co z niej wynika. Jeśli jej brakuje, to może warto o nią zadbać
i prosić Boga o siłę i pomoc w tej kwestii... Jeśli ta pobożność stale mi towarzyszy, to
warto dokonać refleksji, czy przekłada się ona na moje uczynki i myśli, na moje
relacje z uczniami i innymi pracownikami szkoły. Czy ona wzbudza we mnie
uwielbienie Boga i wszystkich jego dzieł?


 Panie, udzielaj nam daru rozumienia innych osób
 Niech nasze serca wypełnia pokój, który rodzić będzie pojednanie i zgodę
 Uczyń Boże nasze praktyki pobożności owocnymi: niech wzrasta nasza miłość
i dyspozycyjność w służeniu innym
 Prosimy Cię Panie za tych, którzy przeżywają czas cierpienia, osamotnienia,
smutku, duchowych i fizycznych trudności
 Spraw Boże, by nasza posługa edukacyjna była skuteczna: niech nasi
wychowankowie wzrastają intelektualnie i duchowo
 Polecamy Ci Panie Jezu wszystkich, którzy modlą się za nas, wspierają,
wspomagają swoją modlitwą i ofiarą – niech Twój dar będzie dla nich nagrodą

Święta Paulo Montal – módl się za nami!

