
List do Nauczycieli   

i Współpracowników pijarskich  
na Dzień Kalasantyński 25 sierpnia 2020 

 

◼ Słowo Kalasancjusza 

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu:  

 Nie podoba mi się to, że między braćmi w zgromadzeniu są rozdźwięki i niechęć. Tak samo 

jak nieprzyjaciel rozsiewa niezgodę, tak zakonnicy powinni rozsiewać jedność i miłość, czego 

nie osiąga się bez pokory… O tę jedność i miłość trzeba prosić Boga gorącymi modlitwami i z 

naleganiem, bo jest to środek, który Bóg pozostawił swojemu Kościołowi, należy prosić, kiedy 
jesteśmy w potrzebie.      

List do o. Cherubiniego, Neapol, 14 września 1630 

◼ Pomyśl 

 

 Małymi krokami zbliz amy się do zakoń czeńia wakacji. Czasu, kto ry pozwolił ńam 

się zdystańsowac  do obowiązko w zawodowych, do ludzi, odpocząc  od zgiełku 

codzieńńos ci. Lecz w ńaszych głowach mamy ńowe plańy, pomysły, ińspiracje związańe 

z ńowym rokiem szkolńym, jako ńauczyciele, kapłańi i rodzice. Pojawiają się obawy  

z powrotem do obowiązko w zawodowych, do oso b, z kto rymi pracujemy, o ńasze relację, 

czy uda ńam się zrealizowac  to co sobie zaplańujemy. Tak wiele wątpliwos ci pojawia się 

w ńas, ale to dobry czas ńa refleksje.  

 Dzis  ńasz załoz yciel zachęca, abys my rozsiewali woko ł ńas miłos c , aby ńie 

brakowało w ńas pokory, cierpliwos ci i ńie ustawali w modlitwie. Ale czy jestes my 

gotowi do podjęcia ńowych obowiązko w, kto re zostańą ńam powierzońe z pokorą  

i miłos cią, z otwartos cią serca w realizując ńasze powołańie? Czy ńie będą budziły w ńas 

lęku, ńiepokoju i ńiepewńos ci? 

 

◼ Pomódl się 

-Pańie Boz e, proszę abys my z pokorą i rados cią w sercu słuz yli ińńym w prawdzie 

 i miłos ci! 

- Ś w. Jo zefie Kalasańcjuszu polecamy Ci wszystkich kapłańo w, ńauczycieli, wychowawco w, 

by z ufńos cią i otwartos cią realizowali swoje powołańie. 

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

 


