
List do Nauczycieli   
i Współpracowników pijarskich  
na Dzień Kalasantyński 25 listopada 2017 
 
słowo Kalasancjusza 
 
Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:   

A ponieważ uważamy się za rzeczywiście ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych nie 
będziemy nigdy gardzić dziećmi ubogimi, lecz zawsze z wielką cierpliwością i miłością 
będziemy starać się o ich wychowanie w dobrym, pamiętając o słowach Pana: „Co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.  
 

 [Konstytucje Szkół Pobożnych napisane przez św. Józefa Kalasancjusza, 1622 r.]  
 

 pomyśl 
 

 Święty Józef Kalasancjusz swoje życie poświęcił nauczaniu i wychowaniu 
ubogich dzieci. W swoich listach pisał: „…w oczach świata jest to służba tak podła 
i haniebna, że niewielu ma chęć zniżyć się do niej”. On jednak pochylał się nad tymi, 
którymi nikt nie chciał się zająć, czyniąc to z miłości do Boga i dostrzegając Chrystusa 
w najmłodszych i najbardziej potrzebujących. „Największy pedagog wśród świętych 
i największy święty wśród pedagogów” wyznaczył cel swoim szkołom: „wychowanie 
dzieci w chrześcijańskiej pobożności i ludzkiej wiedzy, aby dzięki tej formacji mogły 
osiągnąć życie wieczne”. Ten cel nadal przyświeca szkołom pijarskim. 

27 listopada obchodzimy Patrocinium - Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza, 
wspominając w tym dniu osobę Założyciela - wzór wychowawcy i nauczyciela. Zapytaj 
siebie: 
- Czy pracując w szkole pijarskiej bliska jest mi pedagogika św. Józefa Kalasancjusza? 
- Czy potrafię dostrzec Boga w moich podopiecznych, zwłaszcza w tych nad którymi 
trzeba się pochylić, którzy mają trudności, czy sprawiają problemy wychowawcze? 
- Czy swoją pracę wychowawczą traktuje jako powołanie i służbę?  
- Czy jako nauczyciel, rodzic czy współpracownik pijarski dbam nie tylko o rozwój 
intelektualny, ale także o rozwój duchowy dzieci? 

  
pomódl się  
 
- Prosimy Cię Boże spraw, abyśmy byli dobrymi wychowawcami i nauczycielami na wzór 

Kalasancjusza! 
- Dodawaj nam sił, wytrwałości i cierpliwości, byśmy w sposób szczególny pochylali się  

nad tymi uczniami naszych szkół, którzy najbardziej potrzebują pomocy! 
- Spraw, abyśmy jako nauczyciele i wychowawcy realizowali cel, jaki wyznaczył swoim 

szkołom św. Józef Kalasancjusz! 
 

Święty Józefie Kalasancjuszu - módl się za nami! 
Matko Boża, Królowo Szkół Pobożnych - módl się za nami! 


