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słowo Kalasancjusza 

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:   

Wewnętrzna droga do stania się mądrym i przezornym polega na udawaniu głupca 

w oczach ludzi i pozwalaniu, aby nami powodowano jak osiołkiem. Oto prawdziwa nauka, ale 

że jest przeciwna rozumowi i roztropności ludzkiej, niewielu kroczy tą drogą, i tak oto spełnia 

się słowo Chrystusa: Arcta est via et pauci sunt qui inveniunt eam  (Mt 7, 14)*. 

* Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!   

[List 353 (P 2300); Rzym, 3 grudnia 1634 r. do o. Józefa Frescio, Nikolsburg] 

 

 pomyśl 
Mądrość jest wartością ponadczasową, którą pragną posiąść wszyscy. Kojarzona 

z dojrzałością i roztropnością, rozumiana jest jako gwarant szczęśliwego życia. Pułapka 

mądrości tkwi w możliwości pomylenia jej celu. Łatwo utożsamić ją ze sprytem, przesadną 

zaradnością, która skupia się na tym, co doczesne. Prawdziwa mądrość, o której przypomina 

dziś Kalasancjusz, jest możliwa do osiągnięcia jedynie przez nielicznych. To oni, którzy 

odważyli się wyjść poza rozum, ubogacać się duchowo, odrzucić standardy współczesnej 

pogoni za marnościami, przechodzą już przez tę „ciasną bramę” prowadzącą do życia.  

Określani jako fanatycy, głupcy, ludzie niedzisiejsi, patrzą dalej i szerzej. Są sądzeni, ale nie 

sądzą. Są jak osiołek, który się nie sprzeciwia, ponieważ wiedzą, że wypełniają swe 

powołanie, że zmierzają do Boga.  

Jakże pozytywne myśli przedstawia nam dziś Kalasancjusz... Miej odwagę być 

głupcem w oczach innych - kiedy w czasie wakacyjnego odpoczynku znajdziesz czas na 

modlitwę, miej odwagę być osiołkiem, dać się poniżyć, gdy Twoje stanowisko w kwestiach 

moralnych będzie wyśmiewane jako zacofane. Patrz w kierunku tej ciasnej bramy i licz się 

z tym, że przejście przez nią musi być niezbyt wygodne, a może i bolesne. Ale ciesz się tym, 

adoruj to „bycie głupcem”, bo mądrość pochodzi od Boga i do Boga prowadzi, a wszelkie 

trudy są zapowiedzią wiecznego życia. 

     

pomódl się  

- Naucz mnie Panie cierpliwości do znoszenia trudów stawania się mądrym. Daj mi wiarę, że 

prawdziwą mądrością jesteś Ty sam! 

- Św. Józefie Kalasancjuszu, otaczaj nas opieką w czasie wypoczynku wakacyjnego, niech Twoje 

słowa prowadzą nas ku mądrości! 

 

Święty Józefie Kalasancjuszu, módl się z nami!  


