
 

 

Warszawa, 14 października 2020 r. 

 

Droga Siostro Dyrektor,                                                                                                  
Szanowni Państwo – nauczyciele  
i pracownicy,                                                          
Kochani - uczennice i uczniowie, 

 
 

W dniu Komisji Edukacji Narodowej oraz z okazji święta Patronki, św. Urszuli przychodzę 

do Was w duchu wdzięczności i zapewnieniem o pamięci przed Bogiem we wszystkich Waszych 

sprawach.  

Kiedy myślę o Was wszystkich pojawiają się w moim sercu słowa z Pisma św., z Księgi 

Wyjścia: „ Tak mówi Pan: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi  

i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu”. 

Tak, możecie być pewni, że wspiera Was nie tylko patronka, św. Urszula, ale i Wasi 

aniołowe. Wśród nich są ci niewidzialni, ale bardzo skuteczni oraz ci, których spotykacie na co 

dzień w osobach nauczycieli, pracowników administracji i tych, którzy na różne sposoby angażują 

się w życie i funkcjonowanie szkoły. Bez nich Wasza edukacja byłaby niemożliwa, szczególnie teraz, 

kiedy przychodzi nam żyć, pracować i służyć w czasie pandemii. Jednak, jak napisał Papież 

Franciszek w swej nowej encyklice Fratelli tutti, „Bóg nadal sieje ziarno dobra w ludzkości. 

Aktualna pandemia umożliwiła nam dostrzec i docenić wielu towarzyszy i towarzyszek drogi, którzy 

zareagowali na lęk, poświęcając swe życie dla innych”. I myślę, że to Wy Drogie Siostry, Drodzy 

Nauczyciele i wszyscy Pracownicy naszych przedszkoli i szkół jesteście tymi towarzyszami drogi 

dla młodego pokolenia. Dziękuję Wam za to i modlę się o siły, bo wiem, że nie jest to łatwe 

zadanie. 

Życzę z całego serca, każdej i każdemu z Was, umiejętności uważnego słuchania, „szukania 

prawdy w dialogu, w cichej rozmowie lub w gorącej dyskusji. Jest to żmudny proces (…)”. Dlatego 

potrzebna jest nam nadzieja, ponieważ jest „odważna, potrafi spoglądać dalej, poza osobistą 

wygodę, poza małe pewności i zadowolenia, które zawężają widnokrąg, aby otwierać się na wielkie 

ideały, czyniące życie piękniejszym i godniejszym. Podążajmy w nadziei”. (Fratelli tutti )  

Serdecznie pozdrawiam każdą i każdego z Was  

 

s. Iwona Skorupa osu 
przełożona prowincjalna 


