Rzym, 14 X 1939



Do Kleryków zakładu na wyspie Rodos


Dusz, dusz! .
Łaska i pokój naszego Pana niech zawsze będzie z wami, o mai drodzy synowie! Myślę, że przytłacza was praca, a zatem posyłam wam do pomocy kleryka Gismondiego, który już zna ludzi i środowiska Rodosu. Filip przybędzie zatem wkrótce, jak tylko pozałatwia swoje sprawy, przynajmniej tak z grubsza.
Wiem, że nie wszystkie dzieci są tam dobrze nastawione da was; zachęcam was, żebyście ich nigdy nie dotykali, nie bili, nie irytowali; nie powinno się dotykać chłopców ani w celu pieszczot, ani w celu karcenia: każdy inny system, który by nie posługiwał się rozsądkiem, perswazją, motywacją religijną, musicie odrzucić.
Raczej niż słowem wychowujcie ich do dobrego przykładem waszego życia, waszej statecznej postawy - rzeczywiście zakonnej, przykładnej. Kochajcie ich w Panu jak waszych braci, troszczcie się o ich zdrowie, o ich naukę i o ich wszelkie dobro: niech wiedzą, że wam zależy na tym, żeby wyrośli na młodzieńców szlachetnych, pracowitych, godnych szacunku!
Polecajcie ich zawsze Panu, Matce Najświętszej: bądźcie klerykami dobrego ducha, oddanymi, pobożnymi, a wtedy i oni staną się bardziej podatni, bardziej pobożni i cnotliwi.
Nigdy, ale to nigdy nie wypowiadajcie wobec nich słów brzydkich! Bądźcie wy dobrze wychowani, a wychowacie ich; bądźcie uprzejmi i grzeczni, a staną się grzeczni i oni. Miejcie zawsze dla wszystkich i dla każdego z osobna piękne słowo, dobre słowo.
Bawcie się z nimi, pracujcie z nimi, módlcie się z nimi! Wielu zmądrzeje. Nie ma roli tak niewdzięcznej i niepłodnej, która by dzięki długiej cierpliwości nie mogła w końcu wydać owoców - podobnie jest z człowiekiem.
Człowiek to jakaś gleba w sensie moralnym: choć niepłodny i uparty, prędzej czy później, czy mu się poświęca czas czy nie, wykaże się uczciwym myśleniem, cnotliwymi czynami, kiedy my nasze wysiłki z gorącymi modlitwami dołączymy do działania Bożego w urabianiu serc i umysłów, szczególnie młodzieży.
Należy przede wszystkim szukać uczuciowej struny serca i wziąć ich za serce. Bóg następnie dokonuje reszty.
Róbcie tak, moi synowie, a błogosławieństwo Boga i Matki Najświętszej będzie nad wami.
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