KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022
Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Otrzymujemy w darze nowy czas nauki
i wychowania. Wszystko chcemy przeżywać jako wielką szansę i zadanie, dlatego też
jako ludzie wiary na pierwszym miejscu zwracamy się do Boga z prośbą o pomoc.
Niech Chrystus, Nauczyciel nauczycieli, obdarza wszystkich potrzebnymi łaskami.
Z całego serca dziękujemy Wam Drodzy Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy za Waszą ciężką pracę. Dziękujemy za nieustanną gotowość podejmowania
posługi nauczania i wychowywania. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że w tych
trudnych czasach trwacie dzielnie na drodze swojego nauczycielskiego powołania.
Dziękujemy również wszystkim, którzy podejmują niezwykle ważną i potrzebną
pracę katechetyczną w parafiach. Słowa wdzięczności kierujemy też pod adresem
Ministerstwa Edukacji i Nauki za podejmowane przygotowania do wprowadzenia
obowiązkowego wyboru pomiędzy religią a etyką.
Pamiętamy także o Was Drodzy Uczniowie. Rozpoczynając nowy rok szkolny
podejmujecie wysiłek nauki. Doceniamy Wasz trud wkładany w zdobywanie wiedzy
oraz kształtowanie własnych serc i sumień. Dziękujemy Wam za udział w lekcji religii
w szkole. Drodzy Uczniowie, korzystajcie z tej wielkiej szansy pogłębienia swojej
wiary i przybliżenia się do Boga. To jest wielki dar, którego nie wolno nam
zmarnować.
Lękamy się pandemii, która nas oddala od siebie i zamyka w domach. Boimy
się też związanych z nią trudności w nauce. Z niepokojem serca przyjmujemy więc
każdego dnia informacje o epidemii koronawirusa. Wobec tych wszystkich niepewności i lęków bądźmy silni i patrzmy z głęboką nadzieją w przyszłość. Wspierając
się wzajemnie możemy pokonać wszelkie przeciwności w organizacji i przebiegu
szkolnej nauki. Uwierzmy mocno w to, że razem jesteśmy w stanie uczynić bardzo
wiele. Niech połączy nas wzajemna życzliwość, zaufanie i solidna praca.
Na nowy rok szkolny otrzymujemy dar beatyfikacji Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Ten wielki Prymas Tysiąclecia uczy nas jak przetrwać każdy trudny
czas. Zachęca nas, abyśmy we wszystkim patrzyli z wiarą ku Bogu. Niech tak będzie
pośród nas. Z Panem Bogiem pokonamy wszystko!
Wraz z dniem beatyfikacji rozpoczniemy też XI Tydzień Wychowania w Polsce
poda hasłem W blasku ojcostwa św. Józefa. Podejmijmy razem nasze zamyślenie nad
dziełem wychowania. Szukajmy wspólnie inspiracji wychowawczych wpatrując się
w osobę św. Józefa.
Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa.
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