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Droga Siostro Dyrektor,
Drogie Siostry,
Szanowni Nauczyciele i Współpracownicy
urszulańskich placówek edukacyjno – wychowawczych,
Dzień Edukacji oraz zbliżająca się uroczystość św. Urszuli są dobrą i miłą okazją,
abym mogła wszystkich zapewnić o mojej pamięci przekazując, jeszcze z Rzymu, serdeczne
życzenia i duchową łączność.
Święto Edukacji nasuwa wiele refleksji nacechowanych wdzięcznością i miłością.
Wszyscy w tym dniu, w jakiś szczególny sposób wspominamy naszych nauczycieli,
wychowawców, osoby, które miały wpływ na nasze nauczanie i wychowanie, które kochaliśmy
i kochamy, które do dziś cenimy. Po latach wiemy dlaczego Pan Bóg postawił takie właśnie
osoby na naszej drodze. Potrafiły wyzwolić w nas inicjatywę, wiarę w siebie, umiłowanie
pracy, obudziły radość życia, zapaliły do czegoś wielkiego, nie szczędziły sił i czasu, by z nas
uczynić ludzi otwartych na prawdę, piękno i służbę. Dzisiaj pragniemy się za nie modlić
i serdecznie im za to podziękować. Myślę w tym miejscu także o obecnych wspaniałych
nauczycielach, wychowawcach, katechetach, pracownikach w różnych miejscach
funkcjonowania urszulańskich placówek wychowawczych.
Dziękuję Siostrom oraz każdemu z Państwa za codzienne ofiarne oddanie sprawie
wychowania i nauczania dzieci oraz młodzieży w urszulańskich przedszkolach, szkołach,
internatach, akademikach, a także w wielu szkołach państwowych - poprzez obecność sióstr
katechetek. Za to, że nie szczędzicie sił, aby w czasach niełatwych, otwierać oczy i serce dzieci
i młodzieży na świat wiary, wiedzy, wartości, ideałów. Dziękuję za wasze świadectwo wiary,
tak ważne w procesie wychowania oraz umiłowanie waszego nauczycielskiego powołania.
„Duszą szkoły jest nauczyciel”- pisał Bolesław Prus - życzę, abyście Państwo nadal razem
z s. Dyrektor i Siostrami tworzyli dobry zespół i wspólnie byli duszą waszego przedszkola,
szkoły, abyście w ten sposób dali oparcie tym, których Bóg wam powierza i w pewnym sensie
czyni współbudowniczymi ich przyszłości.
Szczególną patronką w waszej pracy jest bł. Natalia Tułasiewicz - najpierw uczennica,
a następnie nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum Urszulanek w Poznaniu. Jedno
zdanie z jej pamiętników pragnę przytoczyć: „Wszyscy bez wyjątku powołani jesteśmy do
współuczestnictwa w Królestwie Bożym i do współkrólowania. Czy może być
zaszczytniejsza meta? Staram się wychowywać młode pokolenie w tym nastawieniu, aby
jutro osiągnęło właśnie tę metę, a więc zwyciężyło”. Życzę, by bł. Natalia była dla was
wszystkich wzorem, świadkiem, drogowskazem w pracy nauczycielskiej, wychowawczej
i każdym innym zaangażowaniu dla dobra naszych uczniów. Niech wam pomoże nauczać i tak
wychowywać, aby nasze uczennice i nasi uczniowie odnieśli pełne zwycięstwo w przyszłości.
Niech nas wspiera także wstawiennictwo św. Urszuli, naszej patronki.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami z Rzymu
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