List do Nauczycieli
i Współpracowników pijarskich
na Dzień Kalasantyński 25 maja 2016
słowo Kalasancjusza
Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:
Z naszej strony czyńmy dobro, ile w naszej mocy na chwałę Panu i niech nam nie zależy, by
otrzymać odpłatę, nie przejmujmy się tym, że jesteśmy źle widziani, czy nawet obrzucani
oszczerstwami, bo wszystko co robimy, na chwałę Pana Najwyższego, który oceni nas po
naszych uczynkach.
[List do o. Jana Piotra Cananei 24 XII 1618]

 pomyśl
W naszej drodze do zbawienia napotykamy różne trudne sprawy, które często są
dla nas wielkim obciążeniem (Co najbardziej ciążyło Ci w ostatnich dniach, odbierało radość
i poczucie bycia szczęśliwym? Czy oddałem to Jezusowi? „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy obciążeni i utrudzeni jesteście…” Mt 11, 28a). Św. Józef w swoich listach zawsze starał
się zachęcić do CZYNIENIA DOBRA i to – jak pisze „ile w naszej mocy”, bo to jest NASZE
ZADANIE ŻYCIA. Każdy z nas jako nauczyciel, rodzic, a często już jako dziecko, ma dużo
takich okazji. Czy chcę wykorzystywać je WSZYSTKIE? Co mogę zrobić by nie przejść
obojętnie wobec żadnej okazji czynienia dobra? Czy kocham Pana Boga tak, że dla Niego chcę
zrobić tylko to, co najlepsze i nie chcę niczym Go zranić? Co czynię gdy nie mam już siły,
pomysłu lub ilość okazji do czynienia dobra powoduje we mnie chwilę zniechęcenia,
obojętności? Gdzie szukam siły? Czy pamiętam o obietnicy Jezusa: „Ja was pokrzepię” (Mt 11,
28b).
Dobrze jeśli odpowiem: wykorzystuję każdą okazję, by dla Ciebie Panie czynić dobro.
Wiem również, że pomimo moich najlepszych chęci, moje życie jest pełne upadków i mogę
za św. Pawłem powtórzyć: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego
nie chcę”. (Rz 7, 19). Kiedy wydaje mi się, że coś robię dobrze przychodzi kolejna próba,
która uświadamia mi, że się myliłem(łam).
Św. Józef Kalasancjusz swoim życiem potwierdził słowa, które zawierają jego listy. Ja
również mogę zawierzyć swoje życie i pracę Jezusowi, który obiecał: „O cokolwiek byście
prosili Ojca, da wam w imię moje…. Proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.”

pomódl się
- Boże Ojcze spraw, abym umiał(a) wykorzystać każdą nadarzającą się okazję czynienia
dobra na Twoją chwałę.
- Jezu Chryste, postaw na mojej drodze życia osoby, które pomogą mi iść Twoją drogą.
- Duchu Święty, proszę użycz nam swoich darów, bym wypełnił(a) to, co jest zadaniem
mojego życia.

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami!

