na Dzień Kalasantyński 25 kwietnia 2014

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:
"Chociaż modlitwy – odmawiane tu i tam – o załatwienie naszych spraw dotąd nie
przyniosły upragnionego owocu, nie powinniśmy wątpić w miłosierdzie Boskie, lecz
wytrwale modlić się o to, by Pan zesłał najwłaściwsze rozwiązanie wtedy, kiedy
Jego Boski Majestat uzna to za najbardziej stosowne.”
(List do o. Wincentego Berro w Neapolu, dn. 3.06.1645 r.)


Bardzo często, modląc się o potrzebne dla nas łaski, chcielibyśmy, aby zostały nam
udzielone teraz i natychmiast, niemalże za przyczyną czarodziejskiej różdżki. Czasami
jeździmy to tu, to tam, w różne święte miejsca, niejednokrotnie oczekując, tak
naprawdę, wypełnienia naszej własnej woli. Wymuszamy na Panu Bogu nasze potrzeby,
bo nie jesteśmy cierpliwi i nie umiemy czekać. Jednak tylko On wie, co dla nas jest
w danym momencie dobre, bo On, jedyny Pan, zna nasze serca najlepiej i wszystko o nas
wie. I tylko On w mądrości swojej udziela nam łask wtedy, gdy rzeczywiście są one dla
nas dobre i na dany moment potrzebne. Bóg w 55 rozdziale księgi proroka Izajasza
mówi: ,,Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami”.
I trzeba to uszanować. Święty Józef Kalasancjusz, podobnie jak prorok Izajasz, zachęca
nas do ufności w miłosierdzie Boże. Trwajmy zatem w wiernej modlitwie, a przede
wszystkim dziękujmy Bogu za to, co już mamy.


 Panie, naucz mnie zgadzać się z Twoją wolą
 Ucz mnie, Boże, bycia cierpliwym i mężnej cierpliwości udziel wszystkim
pijarskim współpracownikom
 Ożyw we mnie wiarę, że Ty Panie nigdy mnie nie opuszczasz i zawsze chcesz
tego, co dla mnie najlepsze
 Boże, proszę, niech przykład świętego życia Jana Pawła II pociąga wszystkich
wychowanków pijarskich do głębokiej przyjaźni z Jezusem
 Panie, Dobry Pasterzu, dotykaj serc młodych ludzi i posyłaj naśladowców św.
Józefa Kalasancjusza wzbudzając nowe powołania pijarskie

św. Pompiliuszu Mario Pirrotti – módl się za nami!

