
List do Nauczycieli   

i Współpracowników pijarskich  
na Dzień Kalasantyński 25 czerwca 2020 

 

◼ Słowo Kalasancjusza  

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:  

Co się tyczy cierpliwości, to jest nam wszystkim bardzo potrzebna a zwłaszcza tym, którzy nie 

panują nad zmysłami. Co do reszty, wydaje mi się, że Bóg udziela zakonnikowi, któremu nie 

brakuje pożywienia i odzienia, wielkiej sposobności do wykorzystywania inteligencji we 

właściwym mu przedmiocie, którym jest błogosławiony Chrystus Ukrzyżowany, w którym 

nieskończone dobra duchowe ukryte są dla tego, który porzuca upodobania zmysłowe a miłuje 

duchowe. Prośmy Pana, by udzielił nam ducha i zapału do naśladowania Go jak tylko potrafimy.  

                                         List do o. Laurentiego, Espoleto, 14 sierpnia 1638 

◼ Pomyśl 

Dziś  ś w. Jó zef Kalaśancjuśz zapraśza naś dó kró tkiej reflekśji nt. cierpliwóś ci, któ rą  

w óśtatnim czaśie mieliś my ókazję w śóbie ,,ódkurzyc ”. Nie raz śłyśzymy w ró z nych śytuacjach: 

,, nie denerwuj śię”, będzie dóbrze, bądz  cierpliwy. Jak łatwó nie raz naduz ywamy tegó śłówa, 
ale czy w rzeczywiśtóś ci, łatwó przychódzi nam byc  cierpliwym? 

Cierpliwóś c , jeśt w z yciu bardzó pótrzebna, tak jak wiele cnó t. Nie jeśt póśtawą ludzi 

przegranych, nie pódąz a drógą póraz ki, lecz tówarzyśzy nam, w dóśtrzeganiu śwóich śłabóś ci 

czy błędó w. Tó z cierpliwóś ci ródzi śię wytrwałóś c , a z niej kśztałtuje śię naśz charakter, nadzieja 

i śiła dó óśiągnięcia celu. 

Cierpliwóś c  jeśt cnótą ludzi w dródze, bó śpada na człówieka, przez ró z ne dóś wiadczenia 

w z yciu ródzinnym czy zawódówym. Cierpliwóś c  uczy naś pókónywac  kaz dą trudnóś c , jaką 

napótykamy: óddala ód naś gniew, zazdróś c  i w półączeniu z radóś cią, śprawia, z e pótrafimy 

znóśic  śłabóś ci innych z pókórą.  

◼ Pomódl się 

- Panie Bóz e, próśzę ó dar cierpliwóś ci, pókóry i wytrwałóś ci, abyś my z radóś cią akceptówali  
w pełni Twóją wólę; 

- Bóz e Wśzechmógący, ótaczaj ópieką wśzyśtkich naśzych ucznió w, nauczycieli, 

wśpó łpracównikó w śzkó ł pijarśkich i człónkó w Bractw, aby zbliz ający śię wakacyjny 

wypóczynek był dla nich czaśem ódpóczynku i duchówegó rózwóju. 

Św. Józefie Kalasancjuszu - módl się za nami. 
Matko Boża, Królowo Szkół Pobożnych - módl się za nami. 

 


