List do Nauczycieli
i Współpracowników pijarskich
na Dzień Kalasantyński 25 października 2017
słowo Kalasancjusza
Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:
O nas proszą i zabiegają liczni kardynałowie, biskupi, prałaci, wielcy panowie
i najważniejsze miasta. W każdym razie nie jest wskazane, byście pozostali wbrew
najdrobniejszej nawet oznace sprzeciwu ze strony wielce dostojnych panów. Musimy
wierzyć, że to, co czynią, jest słuszne i uzasadnione… a co najważniejsze – liczni
nawróceni heretycy, widząc nasze dzieło i nasz sposób bycia, zachwyceni proszą, byśmy
ich uczyli.
[List do O. Melchiora Alacchiego, Rzym, 1633 r.]

 pomyśl
Opinia o szkoła prowadzonych przez pijarów była bardzo dobra. To efekt
wysiłków pracy wielu lat św. Józefa Kalasancjusza i jego współpracowników. Troszczył
się o uczniów jak i zakonników, których do nich posyłał. Nawet w czasie gdy
o powstanie szkół pijarskich bardzo zabiegano, z pokorą odnosił się do zdania ludzi
żyjących w danym mieście. Co dzisiaj zrobić, by stać się szkołą, o której powstanie
zabiegają mieszkańcy? Jakim nauczycielem, człowiekiem powinienem być, by inni
chcieli powierzyć mi kształtowanie swojego dziecka? Poza nauką i sukcesem
zawodowym ważniejsze jest „budowanie” dobrego człowieka. Pan Bóg stworzył nas na
swój obraz i podobieństwo więc każdy człowiek jest cennym darem. Każdy jest
płomieniem, który przyświeca innym. „Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod
korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem
nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw (Mk 4,21-23). Św. Józef Kalasancjusz
pokazał, że codzienne życie w oparciu o naukę Ewangelii jest światłem dla wierzących
jak i zagubionych.

pomódl się
- Panie Jezu pomóż nam żyć Twoją nauką na co dzień i przysparzać Ci chwały!
- Panie Jezu wejrzyj na nas, byśmy za przykładem św. Józefa. Kalasancjusza wykazali się
gorliwością i wytrwałością w wypełnianiu naszego posłannictwa!

Święty Józefie Kalasancjuszu - módl się za nami!
Święty Faustynie Miguezie - módl się za nami!

