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DO WSZYSTKICH, KTÓRZY WIEDZĄ, ŻE DZIECI  

PRZYBLIŻAJĄ NAS DO KRÓLESTWA BOŻEGO  
 

„Głosić, przemieniać, wychowywać” 

„Erygujemy i ustanawiamy w rzymskim domu tychże Szkół Zgromadzenie Szkół 

Pobożnych zarządzane przez Prefekta i nazywane od tej pory Kongregacją Pauliń-

ską Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych… Naszemu umiłowanemu synowi, Józe-

fowi Kalasancjuszowi, obecnemu Prefektowi Szkół, zgodnie z naszą wolą powie-

rzamy prefekturę, troskę, zarządzanie i administrowanie Szkołami Pobożnymi – 

zarówno istniejącymi w Rzymie jak i tymi, które znajdują się w odległości do  

20 mil od tego miasta oraz tymi, które zostaną założone w przyszłości jak również 

całym Zgromadzeniem”.  
Paweł V, Breve „Ad ea per quae”, 6 marca 1617 r. u Matki Bożej Większej w Rzymie  

„W Kościele Bożym i pod przewodnictwem Ducha Świętego instytuty zakonne dą-

żą do doskonałej miłości jako swego prawdziwego celu poprzez wypełnianie po-

wierzonego im posłannictwa. To samo z pełnym zaangażowaniem pragnie czynić 

nasze Zgromadzenie wypełniając misję powierzoną mu przez Zastępcę Chrystusa 

na ziemi, Jego Świątobliwość błogosławionej pamięci Pawła V”.  
     Konstytucje Kongregacji Paulińskiej, pkt 1 

 

Szkoły Pobożne jako dzieło Boże podjęte śmiało, szczęśliwie i z wytrwałą cierpliwością przez 

św. Józefa Kalasancjusza1 są ewangeliczną odpowiedzią daną przez człowieka wiary, poruszo-

nego sytuacją biednego dziecka. Równocześnie są one odpowiedzią wielu osób, które na prze-

strzeni wieków przyczyniały się do realizacji marzeń Kalasancjusza i są wezwane – dzisiaj  

i w przyszłości – by dalej być Ewangelią dla tych, którzy marzą o lepszym świecie, w którym 

braterstwo byłoby zadaniem podejmowanym przez wszystkich i darem dla wszystkich,  

o świecie zdolnym do przyjęcia Królestwa Bożego, które jest już pośród nas2. 

W 1617 roku – cztery wieki temu – Kościół powołał do istnienia Szkoły Pobożne jako zgroma-

dzenie zakonne, powierzając św. Józefowi Kalasancjuszowi troskę o nie i kierowanie nim.  

To, co miało swój początek w małym kościółku na rzymskim Zatybrzu, stało się instytutem 

dającym życie, wypełniającym ewangeliczne posłannictwo, oddanym wychowaniu i niosącym 

miłość biednym.  

                                                           
1
 Konstytucje Szkół Pobożnych, pkt 1 
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Był to początek niezwykłego rozdziału w historii chrześcijańskiej wspólnoty i ludzkiej spo-

łeczności. Otwierała się nowa droga w ludzkiej walce o świat, w którym sprawiedliwość i po-

kój byłyby możliwe: droga edukacji powszechnej, integralnej i w kluczu Ewangelii.  

Przeświadczenie Kalasancjusza, że „od dobrego wychowania dzieci zależy całe ich przyszłe ży-

cie”3 jest inspiracją i wsparciem dla wszelkich wysiłków ludzkości na rzecz dobrej edukacji 

dostępnej dla wszystkich. Dlatego i my, synowie i córki Kalasancjusza, przygotowujemy się do 

świętowania w duchu wdzięczności KALASANTYŃSKIEGO ROKU JUBILEUSZOWEGO wszę-

dzie tam, gdzie jesteśmy obecni i gdzie żyją ci, którzy doświadczają błogosławieństwa Bożej 

miłości w osobie Kalasancjusza.  

W imieniu dzieci i młodzieży, zwłaszcza najbiedniejszych, w imieniu tych, którzy czują się 

przemienieni przez Pana dzięki przykładowi Kalasancjusza oraz w imieniu całych Szkół Po-

bożnych Kongregacja Generalna naszego Zakonu za zgodą Jego Świątobliwości Papieża 

Franciszka ogłasza KALASANTYŃSKI ROK JUBILEUSZOWY i zaprasza wszystkich, którzy 

pragną przeżyć go w oparciu o te same wartości, jakie legły u podstaw życia Kalasancju-

sza: wielką miłość do Jezusa i Jego Matki, Maryi, bezwarunkowe oddanie się misji ewangeliza-

cji poprzez nauczanie, zaangażowanie na rzecz uczynienia ze Szkół Pobożnych przestrzeni 

komunii i misji oraz wielkie zaufanie do dziecka i młodego człowieka. 

1. Rok Jubileuszowy jest przede wszystkim czasem łaski i spotkania z Bogiem w sercu każ-

dego z nas. Tego, co jest istotą Roku Jubileuszowego, nie można zaplanować, ponieważ jest 

to coś darmowego i nowego, niezależnego ani od naszego kalendarza, ani naszych decyzji, 

ale od niepojętej miłości Boga. Dlatego pierwsze nasze zaproszenie jest następujące: „Głos 

Boga jest głosem Ducha, który przychodzi i odchodzi, dotyka serca i przechodzi dalej; nie 

wiadomo, skąd przyjdzie ani kiedy tchnie, dlatego bardzo ważne jest, by zawsze być czujnym, 

aby nie przyszedł nagle i nie odszedł bezowocnie”4. Życzymy Wam roku pełnego wiary, po-

szukiwań, pytań, rozeznawania i odpowiedzi na płaszczyźnie swego powołania; roku,  

w którym wszyscy moglibyśmy stanąć przed Panem, otwarci na Jego Słowo, ponieważ 

chcemy zaczynać od Chrystusa, a nie od nas samych, od Jego pytań i słów zaproszenia i tą 

drogą iść jako pijarzy”.5 
 

2. W nadchodzącym Roku Jubileuszowym będziemy świętować wspominając Kalasancju-

sza i jego Dzieło. Będzie to rok, w którym przypadnie 400 lat od erygowania Kongregacji 

Paulińskiej Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, ale także 250 lat od kanonizacji  

św. Józefa Kalasancjusza. Z tej racji możemy i powinniśmy świętować św. Ojca naszego 

oraz dzieło, któremu oddał swoje życie, a którego jesteśmy dzisiaj spadkobiercami i kon-

tynuatorami dla dobra dzieci i młodzieży. Wiemy, że charyzmat Założyciela jest doświad-

czeniem Ducha, przekazanym swoim uczniom po to, by według niego żyli, strzegli go, pogłę-

biali i nieustannie rozwijali w harmonii ze wzrastającym stale Ciałem Chrystusa6. Z tej racji 

zachęcamy Was wszystkich do przeżywania, strzeżenia, pogłębiania i rozwijania Waszego 

                                                           
3 św. Józef Kalasancjusz, Memoriał do kard. Tonti 
4 św. Józef Kalasancjusz, list 131 
5 47. Kapituła Generalna Zakonu Szkół Pobożnych, “Uczniowie i Świadkowie”, pkt 3 
6
 Mutuae Relationes, nr 11 
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kalasantyńskiego i pijarskiego doświadczenia. Bez wątpienia będzie to najlepszy sposób 

świętowania Roku Jubileuszowego. 

 

3. Kalasancjusz jest dla nas Ewangelią. Dzięki Kalasancjuszowi Ewangelia zyskuje dla nas 

nowy wydźwięk, wskazujący na nasze powołanie. Obyśmy umieli tak nią żyć. Jako jubileu-

szowe motto wybraliśmy trzy czasowniki ściśle ze sobą połączone: GŁOSIĆ, PRZEMIE-

NIAĆ, WYCHOWYWAĆ. Przeżywajcie je z pasją, realizujcie je z oddaniem, przyjmijcie je 

jako słowa wyznaczające horyzont Waszego życia i posłannictwa. 
 

4. Nasze spojrzenie pełne wdzięczności kierujemy w pierwszej kolejności ku wszystkim za-

konnikom pijarom przeżywającym swoje powołanie w tak wielu miejscach na świecie.  

W sposób szczególny dziękujemy wszystkim pijarom w podeszłym wieku, którzy jak Kala-

sancjusz oddali całe swoje życie dzieciom i młodzieży. Dziękujemy Wam za Wasze życie, 

przykład i poświęcenie! Dziękujemy za podejmowany wysiłek bycia pokornymi znakami 

miłości Boga wobec maluczkich. Życzymy, by Rok Jubileuszowy wzmocnił nasze pragnie-

nie wierności i autentyczności w powołaniu oraz pomógł nam zrozumieć, że istnieje tylko 

jeden sposób przeżywania pijarskiego powołania: w pełni, nigdy połowicznie. „Wezwani 

przez chrzest na szczyt doskonałej miłości opuszczamy wszystko ze względu na Chrystusa  

i we wspólnocie konsekrowanego życia idziemy za Nim jako jedynie koniecznym7”. Odwagi, 

bracia! Bóg błogosławi nam wieloma ludźmi młodymi, którzy chcą poświęcić Mu swoje ży-

cie. Bądźmy dla nich przykładem i nadzieją. 

 

5. Równocześnie zwracamy się do osób, które przynależą do Bractwa Szkół Pobożnych, 

obecnego już w wielu miejscach i znacząco współodpowiedzialnego za pijarskie życie i po-

słannictwo. Nosicie w sobie charyzmat Kalasancjusza. Składając Wasze przyrzeczenie zo-

bowiązujecie się do „naśladowania Jezusa i życia powołaniem w duchu św. Józefa Kalasan-

cjusza8”. Życzymy Wam, by Rok Jubileuszowy był dla Was okazją do odnowienia Waszej 

wiary oraz pragnienia, by żyć nią w pełni. O to modlimy się dla Was.  
 

6. Dziękujemy wszystkim wychowawcom, dzięki którym możliwa jest realizacja Pijarskiego 

Posłannictwa w naszych szkołach, uniwersytetach, parafiach, świetlicach, internatach, 

ośrodkach wychowawczych i wszędzie tam, gdzie wypełniamy naszą misję. Jako wycho-

wawcy jesteście wezwani do ofiarowania dzieciom i młodzieży tego, co jest w Was najlep-

sze, aby i oni mogli wzrastać, dając z siebie to, co jest w nich najlepsze. Na tym polega wy-

chowanie. Życzymy, by ten rok pomógł Wam w Waszym życiu, a Boże błogosławieństwo 

niech napełni pociechą i radością Was i Wasze rodziny. Dziękujemy równocześnie 

wszystkim, którzy umożliwiają realizację pijarskiego posłannictwa posługując  

w sposób mniej widoczny, ale równie istotny: w administracji, sekretariatach, w szkolnej 

jadalni, zakrystii, w transporcie, wykonując prace konserwatorskie, dbając o porządek  

i czystość, w różnego rodzaju biurach itp. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

 

                                                           
7 Konstytucje Szkół Pobożnych, pkt 16 
8 Kongregacja Generalna Szkół Pobożnych, “Bractwo Szkół Pobożnych”, 2011, nr 19 
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7. Myślimy o wszystkich osobach, które utrzymują więź z Kalasancjuszem na różne spo-

soby: o rodzinach, które naszym dziełom powierzają edukację swoich dzieci, wspólnotach 

chrześcijańskich, którym posługujemy w parafiach, kongregacjach zakonnych, z którymi 

współpracujemy, Kościołach lokalnych, świeckich instytucjach, forach, w których uczest-

niczymy oraz wszystkich ludziach dobrej woli, z którymi staramy się budować lepszy 

świat: oby ten rok łaski był dla wszystkich dobry i owocny.  

 

8. Na koniec zwracamy się do osób najważniejszych: do Dzieci i Młodzieży, dla których 

oddajemy swoje życie. Znajdujecie się w centrum pijarskiego powołania, Wy, dzięki któ-

rym powstały Szkoły Pobożne jako dojrzały owoc serca św. Józefa Kalasancjusza. To Wy 

uczyniliście Kalasancjusza pijarem i to Wy sprawiacie, że i my jesteśmy pijarami. Chcemy, 

byście byli w centrum tego Roku Jubileuszowego.  
 

Drogie Dzieci, posiadacie wielki dar: umiecie wydobyć z osoby to, co jest w niej najlepsze, 

tak, jak uczyniłyście to z Kalasancjuszem, ponieważ my, dorośli, widzimy w Was przy-

szłość, dla której pracujemy i o której marzymy. Bóg błogosławi Was poprzez Kalasancju-

sza. U podstaw pijarskiego wychowania leży ufność w Was pokładana. Edukacja, którą za-

początkował Kalasancjusz, ma jeden cel: umożliwić wam integralny rozwój tak, byście mo-

gły przemieniać świat. Być może słowa te wydają się zbyt wielkie, ale takie było prze-

świadczenie Kalasancjusza, dlatego ważne jest, byście odkryły i realizowały w swym pro-

cesie wychowania to, że jesteście zdolne uczynić świat innym. Pamiętajcie, że pijarskie wy-

chowanie zaprasza Was do spotkania z Tym, który jest sensem życia nas wszystkich. Od-

krycie wiary i wychowanie w jej duchu są zasadniczym elementem propozycji Kalasancju-

sza. Obyście umieli ją odkryć i chcieli według niej żyć.  

 

9. Zachęcamy Was wszystkich do radosnego i owocnego przeżycia Kalasantyńskiego Ro-

ku Jubileuszowego. W tym celu przekazujemy Wam informacje na temat głównych wy-

darzeń, jakie będą wytyczać drogę przeżywania przez nas tego szczególnego czasu: 
 

a. Rozpoczęcie i Zakończenie. Kalasantyński Rok Jubileuszowy zostanie uroczyście roz-

poczęty 27 listopada br. w kościele św. Pantaleona w Rzymie Eucharystią, której bę-

dzie przewodniczył Jego Eminencja kard. Joao Braz de Aviz, Prefekt Kongregacji ds. In-

stytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W jej trakcie zo-

stanie odczytana Bulla Stolicy Apostolskiej ogłaszająca Rok Jubileuszowy. Tym, którzy 

będą uczestniczyć w tej Eucharystii lub będą się łączyć poprzez środki społecznego 

przekazu, Ojciec Święty Franciszek udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warun-

kami. Rok Jubileuszowy zakończy się 25 listopada 2017 r. mszą św. u św. Pantaleona 

pod przewodnictwem o. Generała.  

 
b. W dniu 31 stycznia, w rocznicę zatwierdzenia Konstytucji naszego Zakonu, będziemy 

przeżywać Dzień wdzięczności za nasze powołanie.   
 

c. Dzień 6 lutego, wspomnienie św. Doroty męczennicy, ogłaszamy Dniem odnowienia na-
szego posłannictwa chrześcijańskiego wychowania. To w zakrystii kościoła św. Doroty 
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w 1597 r. miała swój początek ta niezwykła historia. Zapraszamy wszystkich do odno-
wienia tego dnia naszego posłannictwa chrześcijańskiego wychowania.  
 

d. Dzień 6 marca, rocznica erygowania Kongregacji Paulińskiej, będzie Centralnym Dniem 
Roku Jubileuszowego. Zachęcamy wszystkich zakonników pijarów do publicznego, uro-
czystego odnowienia ślubów zakonnych tam, gdzie żyją i posługują. Podobnie zachę-
camy wszystkich członków Bractwa Szkół Pobożnych do odnowienia tego dnia swych 
przyrzeczeń, a wszystko to w ramach Eucharystii przeżywanej razem, z radością  
i wdzięcznością.   
 

e. Dzień 25 marca jako rocznicę obłóczyn pierwszych pijarów ogłaszamy Dniem modlitwy 
za nowicjuszy naszego Zakonu. Modlitwa w ich intencji jest inspirowana naszymi Kon-
stytucjami, z wołaniem do Pana, aby każdy z nich umiał szczerze i ofiarnie odpowie-
dzieć na Boże wezwanie9.  
 

f. 2 kwietnia zazwyczaj przeżywamy Dzień Misji Pijarskich. Poświęćmy ten dzień na re-
fleksję i modlitwę o ducha misyjnego w Szkołach Pobożnych oraz za tych, którzy z mi-
syjną dyspozycyjnością przyjmują decyzję o posłaniu ich do nowych miejsc, gdzie Za-
kon ma być obecny.   
 

g. 15 kwietnia przypada rocznica zatwierdzenia nowych Konstytucji naszego Zakonu, od-

nowionych według wskazań Soboru Watykańskiego II. Pragniemy tego dnia przeżyć 
Dzień rozeznawania tego, co może być pomocne w odnowie Szkół Pobożnych.   
 

h. 8 maja przeżywamy święto Maryi, Matki Bożej Szkół Pobożnych. Prosimy, byśmy tego 
dnia wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni, odnowili zawierzenie Szkół Pobożnych Mat-
ce Najświętszej. 
 

i. Dzień 31 maja, rocznica ogłoszenia czcigodnym Gliceriusza Landrianiego, to Dzień mo-
dlitwy o powołania pijarskie. Zgromadźmy się tego dnia we wszystkich naszych wspól-
notach i dziełach na modlitwie, by Pan posłał nowych robotników na swoje żniwo.  
 

j. 8 lipca, Dzień ośrodków opiekuńczych, pragniemy przeżyć jako Dzień troski o biedne 
dzieci, będące skarbem naszego Zakonu. Wzywamy Was do odnowienia tego dnia na-
szego Posłannictwa troski o biednych, by przemieniać społeczeństwo. 
 

k. 16 lipca przypada 250. rocznica kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza. Niech będzie to 
Dzień modlitwy o dar świętości w Szkołach Pobożnych.  
 

l. 25 sierpnia to uroczystość św. Józefa Kalasancjusza. Z wielką radością świętujmy uro-
czystość św. Ojca naszego.  

 

                                                           
9
 Konstytucje Szkół Pobożnych, pkt 104 
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m. 26 września zazwyczaj przeżywamy Dzień modlitwy za młodych pijarów w formacji po-
czątkowej. Uczyńmy to także w Roku Jubileuszowym jako dziękczynienie Bogu za tylu 
ludzi młodych, którzy przygotowują się, aby oddać swoje życie jako zakonnicy w Szko-
łach Pobożnych.  
 

Oczywiście, gdyby powyższe wydarzenia zbiegły się z wydarzeniami Roku Liturgiczne-
go lub danego miejsca, można dokonać stosownych zmian.   

 

10. W Roku Jubileuszowym w sposób szczególny chcemy uczcić dar Rodziny Kalasantyń-

skiej razem ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami z różnych zgromadzeń, które wyro-

sły ze wspólnego pnia, jakim jest Kalasancjusz. Chcemy dziękować Bogu za charyzmaty 

wszystkich założycieli i założycielek zgromadzeń tworzących Rodzinę Kalasantyńską.  

W ramach Roku Jubileuszowego przewidziany jest także Dzień Rodziny Kalasantyńskiej. 

Oczywiście wszyscy nasi bracia i siostry z Rodziny Kalasantyńskiej są zaproszeni do świę-

towania wszelkich wydarzeń Roku Jubileuszowego w swoim gronie lub razem z nami.   

 

11. Kierujemy szczególne zaproszenie do nas wszystkich: z racji Roku Jubileuszowego ofia-

rujmy Kalasancjuszowi prezent. Prosimy wszystkie Demarkacje i Bractwa o podjęcie 

konkretnej decyzji, będącej hołdem złożonym Kalasancjuszowi. Może to być np.: pijarska 

obecność w nowym miejscu, nowe dzieło, nowa odpowiedź na wyzwanie, jakim są potrze-

by dzieci i młodzieży. Jesteśmy pewni, że takiego sposobu przeżycia Jubileuszu oczekuje 

od nas Kalasancjusz.  

 

12. Chcemy zarazem podkreślić fakt, że możemy wiele planować i organizować, ale i tak Bóg 

zawsze nas zaskakuje. Przeżyjmy więc ten Rok Jubileuszowy w duchu wiary, ze świadomo-

ścią, że tylko Bóg wie, co jest dla nas dobre i tylko On może udzielić nam tego, czego po-

trzebujemy, zgodnie z Jego wolą. Zachęcamy więc wszystkich do przeżycia tego roku  

w Bożej obecności, jako synowie i córki, którzy wiedzą, że Ojciec nasz jest dobry.  

  

13. Razem z Wami zanosimy do Pana naszą modlitwę pełną wdzięczności i prośby, wiedząc, że 

wszystko jest w Bożych rękach oraz że w Nim znajdujemy odpowiedź na nasze troski oraz 

siłę na dalszą drogę, by każdego dnia poświęcać nasze życie obfitemu żniwu, jakim jest 

wychowanie dzieci i młodzieży, szczególnie biednych. 

Boże, Ojcze miłosierdzia, który chciałeś, aby św. Józef Kalasancjusz stał się ojcem i wy-

chowawcą wielu dzieci i młodzieży i obdarowałeś nas jego charyzmatem, będącym za-

proszeniem do przeżywania w pełni naszego pójścia za Jezusem, Twoim Synem a naszym 

Panem, spojrzyj z miłością na tę małą trzódkę Szkół Pobożnych i daj nam moc Ducha 

Świętego do życia zawsze w wierności naszemu powołaniu i posłuszeństwie Twojej woli. 

Błogosław, Ojcze, wszystkie dzieci i młodzież, którym poświęcamy swoje życie oraz te, 

które nie mają ojca czy nauczyciela, który by im towarzyszył na życiowej drodze. Umac-

niaj i uświęcaj wszystkich pijarów, w każdym wieku i sytuacji, w jakiej się znajdują, byśmy 

w pełni przeżywali nasze apostolskie posługiwanie i nasze życie konsekrowane.  
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Udziel wszystkim wychowawcom daru umiłowania swego powołania realizowanego po-

przez oddanie się swym uczniom. Błogosław Bractwa Pijarskie, nowy owoc serca Kala-

sancjusza, by zawsze były przestrzenią komunii i misji. 

Ty, który sprawiłeś, że charyzmat Kalasancjusza okazał się tak życiodajny, błogosław  

i ochraniaj wszystkie bratnie i siostrzane zgromadzenia z Rodziny Kalasantyńskiej, będą-

ce – każde na swój sposób – wyrazem Twej miłości wobec maluczkich. 

Udziel nam daru pijarskich powołań, aby marzenia Kalasancjusza wciąż mogły być za-

czynem Królestwa wszędzie tam, gdzie nas posyłasz. 

Zachowaj i wzmacniaj w nas apostolską gorliwość oraz pragnienie służby. Obyśmy nigdy 

nie ulegli pokusie życia, w którym słabnie lub zanika umiłowanie Twego Syna a naszego 

Pana, Jezusa Chrystusa, oraz pragnienie oddania się powierzonej nam misji. Obyśmy zaw-

sze byli otwarci na Twe wołanie, wciąż nowe i zawsze misyjne. 

Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, pod której opieką pragniemy 

żyć, oraz św. Ojca naszego, Józefa Kalasancjusza. Amen. 

 

Dziękujemy Wam wszystkim za Wasze życie i miłość do św. Józefa Kalasancjusza.  

 

Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. 
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