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ŻYCZENIA METROPOLITY KATOWICKIEGO  

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

Szanowni Pracownicy Oświaty! 

Rok 2020 wpisuje się w historię ludzkiej rodziny w dramatyczny sposób. 

Epidemiczne zagrożenie całkowicie zmieniło nasze życie społeczne, rodzinne  

i zawodowe. Jak zauważył papież Franciszek podczas szczególnego nabożeństwa 

celebrowanego 27 marca 2020 roku w samotności na pustym placu przed bazyliką św. 

Piotra: „myśleliśmy, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie”. Myśleliśmy, że 

mamy wszystko pod kontrolą, że nic nam nie zagraża. Czy tego chcemy, czy nie, 
pandemia oczyściła nas z wszechpotęgi działania i myślenia.  

„W chorym świecie” musieliśmy i wciąż musimy dostosowywać całe nasze 

działanie, w tym nauczanie do nowej i nieprzewidywalnej rzeczywistości. Nie jest to 

proste, więc tym większa należy się wam nasza wdzięczność. Słowa uznania kieruję do 

wszystkich pracowników oświaty, którzy podejmują trudne wyzwania nauczania  

i wychowania młodego pokolenia w tym niespokojnym czasie. Obyśmy wszyscy potrafili 

wykorzystać te trudne doświadczenia w celu budowania lepszego świata i przemiany 

ludzkich serc.  

To wezwanie odnosi się szczególnie do wychowawców i nauczycieli religii, aby 

inspirowani duchem papieskiej encykliki „Fratelli tutti” uczyli przyjaźni społecznej, tak 

potrzebnej nie tylko w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego. 

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy! 

Dziękujemy za codzienny trud przekazywania wiedzy oraz formowania 

oczekiwanych postaw, budowanych na wartościach wzajemnego szacunku i braterstwa.  

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na barkach 

nauczycieli, którzy kształcą, formują, rozwijają, ale także przygotowują młodego 

człowieka do dorosłego życia w społeczeństwie. Dlatego dziękujemy wam za to, że 

cierpliwie dzielicie się swoją wiedzą i kompetencjami, że ukazujecie piękno 
człowieczeństwa i otaczającego świata.  
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Jak zauważył kilka lat temu papież Franciszek podczas audiencji dla włoskiego 

związku nauczycieli katolickich, „nauczanie to nie tylko praca zawodowa, lecz 

nawiązywanie relacji, wymagające całkowitego zaangażowania”. Oby to zaangażowanie  

i wkład w kształtowanie przyszłych pokoleń było zawsze zauważone i docenione, 
zwłaszcza przez rodziców waszych podopiecznych. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia, sił  

i odwagi w podejmowaniu wyzwań, jakie niesie dzisiejsza szkoła i edukacja. Życzę 

wytrwałości, zawodowych sukcesów oraz satysfakcji z pięknej i trudnej pracy z dziećmi 
i młodzieżą.  

Zapewniam o pamięci i modlitwie.  
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