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Van egy adományotok, fiatal barátaim: képesek vagy-
tok kihozni a legjobbat 
az emberek szívéből, 
ahogy Kalazanciusé-
ból is kihoztátok. Mi, 
felnőttek ugyanis ben-
netek látjuk a jövőt, 

amelyért dolgozunk, és amely fel-felsejlik álmainkban. 
Áldjon meg titeket Isten Kalazancius által! Szerencsé-
sek vagytok, mert a piarista nevelés alapja a belétek 
vetett bizalom. Az a fajta nevelés, amelyet Kalazanci-
us kigondolt, ezt a célt igyekszik elérni: képessé tenni 
titeket a teljes emberségetekben való növekedésre, azért, 
hogy át tudjátok alakítani a világot. Lehet, hogy kissé 
erősnek hangzik ez így, de ez Kalazancius meglátása, 
és éppen ezért annak foglalata, amit alakulásotok és 
növekedésetek folyamán fel kell fedeznetek és meg 
kell valósítanotok: képesek vagytok egy másféle világ 
építésére.

Pedro Aguado SchP  
generális atya
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Előszó

„...képesek vagytok egy másféle világ építésére...”  
Pedro Aguado SchP generális atya

A négyszáz éves jubileumát ünneplő Piarista Rend szegedi jelenléte huszonöt éve lett 
újra élő, és ebben a huszonöt éve egyre gazdagodó valóságban kezdtük új tanévünket.

Négyszáz és huszonöt… Ezek a jubileumok annak tanúi, hogy mindig akadnak újra és 
újra olyanok, akik hiszen Kalazancius álmában. Egy világot formáló álomban, hogy a 
neveléssel lehet az életet hirdetni az értelmes jövőre vágyó gyermekeknek és fiatalok-
nak, és ezzel a hivatással élhetővé lehet alakítani a világot.

Mire hív minket ez a mögöttünk lévő negyed század? Fedezzük fel az előttünk járó 
tanítók és diákok emléknyomait. Honnan jöttünk, milyen kincseket kaptunk, mit kell 
továbbvinnünk. Ez az örökség, ez az idetartozás felelősséget ad, felelősséget magun-
kért és a közösségért.

És te? Mire készülsz? Mi az álmod? Miért küzdesz? Mi mellett kötelezed el magad?

Merj elköteleződni a küzdelem mellett. Te egyéniben, és mi együtt, mint csapat. Akarj 
alakulni, és akarjunk együtt alakulni, egymást alakítani. Akarjunk hatni egymásra, és 
akarjuk az élet nyomait hagyni közösségünkön.

Ha rálelsz álmodra, és megküzdesz a megvalósításáért, és ha mindezt közösségben 
tesszük, az világot formáló erővel bír. Tudunk egy olyan világot építeni, ahol jó élni, 
ahol jó egymáshoz kapcsolódni, amit értékeink megosztása és a gyengék felkarolása 
éltet. Tudunk egy olyan világot építeni, amelyben meglátjuk az egymásban levő jót, és 
azt segítjük kibontakozni.

Ebben az ünnepi tanévben erre hívlak Benneteket, Te és mi együtt a szegedi piarista 
közösségben kapcsolódjunk Kalazanciushoz, formáljuk vele együtt a világot, merjünk 
az ő nyomán életet adni.

Ideje ráhangolódni az évre, az életre… és közben sose felejtsük el: Isten mindig szurkol 
nekünk.

Jusztinné Nedelkovics Aliz 
igazgató
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