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Słowo Kalasancjusza
Wychowanie jest bardzo zasługujące, poniewaz ustanawia i wciela w zycie,
wraz z pełnią miłosci w Kosciele, skuteczne lekarstwo, ktore chroni i leczy od zła,
ukazuje i prowadzi do dobra, przeznaczone jest dla wszystkich dzieci jakiegokolwiek
stanu – i dlatego odpowiednie dla wszystkich ludzi, ktorzy najpierw są dziecmi – a
wypełnia się je przez nauczanie i poboznosc, przez dobre obyczaje, przez swiatło od
Boga i od ludzi…

Pomyśl

Z Memoriału do kardynała Michała Anioła Tontiego (1621)

Święty Jozef Kalasancjusz przypomina nam jak wielką rolę w procesie
edukacyjnym odgrywa wychowanie. Czy my w swej pracy realizujemy idee Ojca
Załozyciela? Czy sukcesy dydaktyczne nie przesłaniają nam celow procesu
wychowawczego? Czy w zyciu codziennym jestesmy wzorem w zachowaniu dla
naszych podopiecznych?
Wychowywac to kształtowac całego człowieka, a więc jego charakter, jego
ducha szacunku do Boga i drugiego człowieka – brata Chrystusa. Śzacunek winien
objawiac się w delikatnosci, takcie i kulturze. Ta sprawa wymaga ogromnej troski,
poniewaz ludzie, szczegolnie w obecnej rzeczywistosci, w tramwajach, w autobusach,
są w odniesieniu do siebie twardzi, bezwzględni, wulgarni, nieraz wprost nieludzcy.
Kształtowac charakter to takze wychowywac do czynienia dobra ludziom, zwłaszcza
cierpiącym i będącym w potrzebie. Ale nie pomogą wszystkie uwagi serwowane
dziecku przy rozmaitych okazjach, jezeli zabraknie przykładu, jezeli zycie
wychowawcow nie będzie zywą ilustracją zasad, ktore głoszą. Naprawdę liczy się
przykład, swiadectwo, gdyz to jest zywy obraz, jaki najprędzej mozna przekazac
drugiemu człowiekowi.
A chcąc dobrze wychowac dziecko, musimy pozyskac jego serce. Kluczem zas
do serca jest miłosc. Miłosc objawiająca się w szacunku dla dziecka podczas
kierowania nim, aby – jak mowi sw. Paweł – nie rozdrazniac go, nie niszczyc jego
niepowtarzalnej indywidualnosci, ale kształtowac go zgodnie z wiecznym planem
Bozym. Miłosc taka objawia się takze w poswięceniu dzieciom nie tylko swojego
czasu, ale samych siebie, swojego zdrowia i zycia.

Pomódl się
- Chryste, daj mi dar bycia dobrym wychowawcą.
- Jezu, pomoz mi, aby moje zycie było wzorem dla moich podopiecznych.
-Panie, pomoz mi abym swoją miłoscią kształtował ducha moich wychowankow.
Święty Jozefie Kalasancjuszu, modl się za nami!
Matko Boza, Krolowo Śzkoł Poboznych, modl się za nami!

