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LIST NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA 

Do Pijarów z Prowincji Polskiej 

Do Pijarek z Delegatury w Polsce 

Do Bractw Szkół Pobożnych w Elblągu i Krakowie 

Do tych, którzy w inny sposób żyjecie duchowością kalasantyńską 

i charyzmatem pijarskim 

Do wszystkich związanych z placówkami i dziełami pijarskimi 

 

 

 

Dziś po wieczornej Mszy Świętej w naszym kościele w Rzeszowie modliliśmy się za Szkoły 

Pobożne na adoracji prowadzonej przez o. Proboszcza i osoby świeckie, później przekazałem 

naszym nowicjuszom, że Kongregacja Prowincjalna dopuściła ich do złożenia pierwszej profesji 

zakonnej. Te dwa momenty napełniły mnie po raz kolejny radością z tego, że charyzmat 

kalasantyński jest przeżywany w obu powołaniach: zakonnym i świeckim.  

W niedzielę za przyczyną św. Józefa Kalasancjusza będziemy powierzać Bogu dzieci  

i młodzież, trud wszystkich chrześcijańskich wychowawców, a także zaplecze materialne, które  

w tym roku wzbogaci się o wspaniałe budynki. Jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy wybrani na 

współpracowników prawdy i możemy spełniać w Kościele posłannictwo „najzaszczytniejsze, 

najrozumniejsze, najbardziej pożyteczne”…  Jednocześnie myślimy o tym, jak najlepiej wypełnić 

to zadanie?  

W 1997 roku św. Jan Paweł II napisał do pijarów, że nauczanie i wychowanie są dziś 

miejscem (Areopagiem), na którym Kościół głosi Ewangelię i świadczy dobro poprzez 

przekazywanie kultury. Tę misję papież nazywa dosłownie „miłosierdziem kulturalnym”.  

W naszych czasach Bóg coraz mocniej wzywa nas do bycia miłosiernymi. Św. Siostra Faustyna 

zapisała słowa Jezusa: „w Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś 

wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem” (Dzienniczek, 1588).  

Być miłosiernym, to znaczy: nieustannie przebaczać, a w wychowaniu – okazywać 

niekończącą się cierpliwość. Obecnie dzieciom i młodzieży trudno jest nawiązać więzi w realnym 

świecie, poznać własną tożsamość, zdobyć się na odpowiedzialność… Kiedy okazujemy im 

cierpliwość, rozwijają się, a wtedy rzeczywiście można się spodziewać szczęśliwego biegu całego 



 
 

ich życia. Nie bójmy się tego, że dziecko lub młody człowiek wystawi naszą cierpliwość na ciężką 

próbę. Będzie chciał się przekonać, że nam naprawdę na nim zależy. Miłosierna cierpliwość 

pozwala nam osiągnąć doskonałość w miłości, którą twórca Szkół Pobożnych wskazał  

w przedmowie do swoich Konstytucji jako ich rzeczywisty cel.  

Niech Założyciel Szkół Pobożnych wyprasza nam „światłe oczy serca”, abyśmy wiedzieli, 

„czym jest nadzieja naszego powołania” (Ef 1,18). Życzę Wam wszystkim radosnego świętowania 

i opieki Patrona chrześcijańskich szkół powszechnych w nowym roku szkolnym i duszpasterskim. 

 

W Domu Nowicjatu, 20 sierpnia 2019 r. 

 

o. dr Mateusz Pindelski SP  
Prowincjał Zakonu Pijarów  


