na Dzień Kalasantyński 25 lutego 2015

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:

,,Niech wasza Wielebność powie mu, by zwracał uwagę na służbę Bożą
poprzez życie aktywne, ale niech nie zapomina, że może łączyć je nieco
z kontemplacją, a w ten sposób zastosuje się do polecenia, które mówi:
«za dnia zesłał Pan swe miłosierdzie, a nocą pieśń».”
(Z listu do o. Busdraghiego, Neapol, 1573-1631)


To taki piękny pomysł na życie – miłosierdzie i pieśń, praca, ale i odrobina
kontemplacji, aktywność i odpoczynek w bliskości Boga. Nierealne? Nie na dzisiaj?
Może się tak zdawać, zwłaszcza, że ostatnio wszyscy stawiamy na aktywność –
wyrabianie norm, rozliczanie się z programów i projektów, walka o najlepsze efekty
naszej pracy, ciągły pośpiech, wielość zadań i spraw. Każdy z nas to pewnie zna. Tak
trudno jest dzisiaj wyhamować, zwolnić, znaleźć czas właśnie na kontemplację,
dobrą modlitwę, poetycko rzecz ujmując – pieśń dla Boga. Z lektury umieszczonych
powyżej słów Kalasancjusza można wywnioskować, że takie rozterki były udziałem
także ludzi żyjących w Jego epoce. Rada Kalasancjusza na dziś – pamiętać o równowadze, mimo wszystko dbać o życie duchowe i czerpać siły do życia z modlitwy,
z trwania w bliskości Boga, bo jakby nie patrzeć, to chyba tylko On może jakoś
ogarnąć całe nasze życiowe zamieszanie.


 Panie, wprowadź ład i pokój w moje życie
 Jezu, Mistrzu harmonii, pomóż mi powiązać modlitwę z życiem, a me życie
uczyń jeszcze jedną formą mojej modlitwy
 na początku Wielkiego Postu uczyń Boże moje praktyki pokuty i pobożności
owocnymi – dla mnie i dla innych
 polecam Ci Panie tych, którzy przeżywają czas cierpienia, osamotnienia,
smutku, zmęczenia i zagubienia – Ty sam bądź ich nadzieją i ocaleniem
 Czuwaj Panie, Dobry Pasterzu, nad tymi, których mi powierzyłeś w misji
wychowywania: niech będę dla nich dobrym przewodnikiem

Święta Paulo Montal – módl się za nami!

