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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 przejmujemy się tym, że jesteśmy źle widziani czy
nawet oburzucani oszczerstwami, bo wszystko, co robimy, robimy na chwałę Pana
Najwyższego, który oceni nas po naszych uczynkach.

[List 8 (P 29), Rzym, 24 grudnia 1618 r., do o. Jana Piotra Cananei, Frascati]

 pomyśl

Dziś św. Józef Kalasancjusz zaprasza nas do refleksji nad dobrocią.
W dzisiejszych czasach zauważamy panującą „znieczulicę społeczną”. Często
zapominamy, że obok nas, naszej pracy zawodowej toczy się życie innych, którzy
potrzebują naszej pomocy, nie tylko tej finansowej, ale i duchowej. Dobroć, jaką
okazujemy innym powinna mieć swoje źródło w naszych sercach. To nic innego, jak
bezinteresowna pomoc, dzielenie się z nimi tym co mamy, nawet chwilą na rozmowę,
w tym zabieganym świecie. W swej dobroci nie możemy oczekiwać na zapłatę, bo to
co czynimy, czynimy ku chwale Panu. Dobroć pokazuje, że tak niewiele trzeba do tego,
żebyśmy byli wobec siebie lepsi, dobrzy i życzliwsi. Matka Teresa z Kalkuty w jednym
ze swoich wierszy pisze: „Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte
intencje. Czyń dobro mimo to (…) Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane.
Czyń dobro mimo to (…)Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna, ale kiedy będziesz
pomagał ludziom, oni mogą cię zaatakować. Pomagaj mimo to”.

pomódl się
- Miłosierny Panie, pozwól abym potrafił (a) dzielić się swoją dobrocią z innymi!
- Jezu Chryste polecamy Ci wszystkich uczniów, nauczycieli, nasze rodziny, by wakacje
były czasem zasłużonego odpoczynku i duchowego rozwoju!

Święty Józefie Kalasancjuszu – módl się za nami!
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