
 

 

  na Dzień Kalasantyński 25 marca 2014 
 



Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:  

,,i będę się modlił do Pana, tak jak to czyniłem przedtem, by jemu w szczególności 

zesłał prawdziwe światło poznania prawdy o rzeczach niewidzialnych, jakie Bóg 

zgotował dla tych, którzy naśladują Go w Jego Najświętszej Męce, albowiem 

przeszedłszy ją dojdziecie do poznania i miłości owych rzeczy… im więcej uniży 

się człowiek w poznawaniu samego siebie, tym bardziej wyniesie go Bóg 

w poznawaniu rzeczy niewidzialnych i wiecznych” 
 (Z listu do o. Jana Dominika Franchiego, Rzym, 12 sierpnia 1646) 

 


Przeżywamy Wielki Post – czas zastanowienia się nad sobą, czas nawrócenia. Aby 

móc się nawracać, musimy najpierw poznać siebie, pochylić się nad swoimi 

słabościami i przyznać się przed Bogiem do niemocy wobec nich. Nie jest łatwo 

wchodzić w głąb siebie, bo można odkryć przerażające prawdy o sobie. Jeżeli to 

uczynimy i mężnie zmierzymy się z tą prawdą, możemy liczyć na to, że nasze relacje 

z umiłowanym Panem zaczną się pogłębiać, a stąd już bliżej do naśladowania Jezusa 

w niesieniu krzyża codzienności. 

 



 Panie prosimy: daj nam światło w poznawaniu siebie, byśmy mężnie przyjęli 

prawdę o sobie i zaczęli współpracować z Tobą w ulepszaniu świata 

 Panie prosimy za wszystkich rekolekcjonistów, którzy w czasie Wielkiego 

Postu będą karmić nas słowem: udziel im Panie darów Ducha Świętego, by 

mogli otwierać nasze serca na Ciebie i naszych bliźnich 

 Polecamy Tobie Panie wszystkich naszych podopiecznych – niech odkryją 

w Tobie niezawodnego Przyjaciela 

 Ulecz Boże serca tych rodziców, którzy nie potrafią kochać i wychowywać 

swych dzieci - niech w Tobie rozpoznają doskonałego Ojca 

 Prosimy Cię Panie za samotnych, opuszczonych, zdradzonych, pozbawionych 

nadziei, zmęczonych – postaw na ich drodze świadków Twojej Miłości 

 Oddajemy Tobie Panie chorych przyjaciół, współpracowników  i wychowanków - 

przybliż się do nich jak czuły Samarytanin i ulecz ich 

 

bł.  Faustyno Miguezie – módl się za nami! 


