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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

13 paŸdziernika 2019

NAUCZYCIELOM,
OPIEKUNOM,
KATECHETOM

Za Wasze światłe rady,

za Waszą czułą opiekę,

za to, że pragniecie

byśmy stali się

wartościowymi ludźmi.

Składamy Nauczycielom

serdeczne życzenia.....

Życzymy, aby Najwyższy Nauczyciel - Jezus Chrystus
obdarzał Was swoim błogosławieństwem,

aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy
i katechety przyniosła efekty, satysfakcję, radość

oraz świadomość, że budujecie fundamenty polskiego jutra.
Życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej misji,
sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.

Niech Pan Bóg Wam obficie błogosławi.

Redakcja „Być bliżej”

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  5.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapraszamy
do sali Jana Pawła II na trzecią naukę przedślubną w czwartek (17.10) o godz. 18.45.

  6.Osoby, które pragną czytać Słowo Boże w czasie liturgii zapraszamy na spotka-
nie Diakonii Liturgicznej w czwartek (17.10) o godz. 18.45.

  7.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.Osoby, które nie ukończyły katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej i ponad-

gimnazjalnej, a pragną z różnych powodów uzupełnić braki zapraszamy na rozpoczynają-
cy się katechumenat. Spotkanie odbędzie się w piątek (18.10) o godz. 18.45.

  9.W piątek (III piątek miesiąca) Msza św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego, którą odprawimy
o godz. 18.00. Homilia nt. Chrześcijanin przemieniony przez Ducha obiera Chrystusa za
swego jedynego Pana. Po Mszy św. można ucałować relikwie św. Faustyny.

10.Grupa "Mój Teatr" zaprasza na spotkanie 16 października o godz. 18.45 do salki nr 2
dzieci, młodzież i wszystkich chętnych do włączenia się w powstającą grupę przy naszej
Parafii. Na Warsztaty Boże pt. "Artystyczne Boże malowanie" zapraszamy dzieci i mło-
dzież  w sobotę 19 października od  godz. 10.00 - 11.00  do w salki  nr 2.

11. W przyszłą niedzielę (20.10) kolekta będzie zbierana na Misje.
12.Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i naszej modlitwy za zmarłych.

Będziemy jak zawsze odprawiać Msze św. i nabożeństwa za zmarłych zalecanych
w wypominkach. Wypominki za dusze zmarłych możemy składać w zakrystii lub kan-
celarii, wypisując je na specjalnych kartkach, które znajdują się na stojakach przy wyjściu
z kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi literami.

13.26 października zapraszamy na Pielgrzymkę do Sanktuariów Zagłębia . Zapisy
i bliższe informacje w Kancelarii Parafialnej oraz na plakatach z tyłu Kościoła.

14.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół godziny
przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą spowiadać po
rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy św.
Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje
się przy kaplicy św. Antoniego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

15.Młodzież naszej parafii zapraszamy w czwartek (17.10) na Mszę św. młodzieżową.
16.W środę (16.10) spotkanie KIK-u nt. „Krucjaty i czarne karty  kościoła”.
17.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-

wania  dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby na-
szego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele
górnym oraz remont schodów wyjściowych.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (13 października 2019)

  1.W dzisiajszą niedzielę (13.10) obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem:
Wstańcie, chodźmy!. Młodzież oazowa przed kościołem będzie zbierać ofiary
materialne na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - fundusz stypendialny na
rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej mło-
dzieży. Stypendia przyznawane są gimnazjalistom, licealistom i studentom.

  2.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15,
zaś w niedziele o godz. 16.15. Zachęcamy do udziału i przypominamy o możliwości
zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki. Decyzją papieża
tegoroczny październik będziemy przeżywać jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

  3.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na rok 2020. Zadbajmy o to, by
w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze itp.

  4.W poniedziałek (14.10) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błogosła-
wieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy rozdzielać
pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Homilia nt. Eucharystia zasadą jedności
Kościoła wokół Chrystusa. Po Mszy św będzie można poznać grupy i diakonie działające
w naszej parafii. Poznamy grupy: Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (14-20 PAŹDZIERNIK 2019)
PONIEDZIAŁEK (14.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Wandę Markowicz w 11 r. śm., z prośbą o łaskę życia wiecznego

2/ za ++ Jana i Henrykę Curyło, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + matkę Wandę i jej ++ rodziców
3/ za ++ Zofię i Mariana Błachut
Homilia: Eucharystia zasadą jedności Kościoła wokół Chrystusa.

WTOREK (15.10.2019 r.) - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa. dz. i dK.
  7.00 1/za + Teresę Sokołowską i + Jadwigę Kuska

2/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Józefa Deskę, + brata Mariana Grelę, ++ rodz: Helenę i Izydora Grelów,

++ teściów: Mariannę i Tomasza Desków, + Danutę Bachorską i + Elżbietę Sędek
2/za + Józefa Szmatołę w 10 r. śm., ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny
3/ w intencji syna Michała z ok. 25 r. ur., prosząc o opiekę MB, dary Ducha

św., zdrowie i Boże błog. dla niego i całej rodziny
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (16.10.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, gł.patronki Śląska 
  7.00 1/za + syna Adama, + męża Jana, ++ rodziców: Helenę i Romana, Agnieszkę

i Józefa, Renatę i Rudolfa oraz + Marię i ++ dziadków
2/za ++ Jana i Henrykę Curyło, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + żonę Jadwigę Orłowską-Libera w 7 r. śm.

2/za ++ Anielę i Henryka Borgulatów oraz ++ nauczycieli ze szk. podst. nr 63
3/ za + Joannę Saba w 3 r. śm. oraz ++ rodziców: Aleksandra i Genowefę

CZWARTEK (17.10.2019 r.) - Wspom. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
  7.00 1/za + męża Piotra, ++ rodziców: Elżbietę i Czesława Gajewskich, ++ teściów: Fran-

ciszkę i Władysława Motylów, + synową Cecylię i ++ szwagrów: Piotra i Mariana
2/za + Józefę Stóżykowską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + ojca Czesława Ogórka, + mamę Wandę, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za + Lecha Powolnego (od Stow. Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN)
19.00 - Msza św. młodzieżowa
PIĄTEK (18.10.2019 r.) -ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
  7.00 1/za + Mariannę Grzyb (od bratanicy)

2/w intencji dusz czyśćcowych oddanych za życia Michałowi Archaniołowi
  7.30 - Różaniec 17.15- Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + mamę Annę w kol. r.śm. + brata Józefa, + ojca Michała i ++ dziadków
3/ za + Zofię Czenczek w 4 m-ce po śm. z prośbą o życie wieczne
Homilia: Chrześcijanin przemieniony przez Ducha obiera Chrystusa za swego Pana

SOBOTA (19.10.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + matkę Agnieszkę Krzakiewicz w 23 r. śm., + ojca Wacława oraz wszyst-

kich ++ z rodzin: Krzakiewiczów, Abratańskich i Pawełków
2/za++rodz: Zofię i Józefa Wilków,+męża Józefa Dudę i ++dziad. Wilków i Froniów
3/ za + Stefanię Soćko (od sąsiadów ul.Tysiąclecia 35)

17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/ za + męża Jana w 14 r. śm., ++ rodziców: Stanisławę i Henryka,

++ z rodziny Żurków oraz + Henryka Bąka
2/ intencja wolna

NIEDZIELA (20.10.2019 r.) - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - za + Jana Soćko w 5 r. śm. (od żony i córki z rodziną)
  9.30 - w intencji Teresy Banaś z ok. 80 r. ur. z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla solenizantki i rodziny (TD)
11.00 - w intencji Beaty i Jacka w 7 r. śl. z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę i błog. dla małżonków oraz ich dzieci Filipa i Małgorzaty
12.30 - w int.Eugeniusza Paruzela z ok. 80 r. ur., dziękując Bogu i Matce Najświętszej za

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla jubilata i całej rodziny (TD)
16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - w int. mamy Zofii z ok. 80-tych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i dalszą Bożą opiekę dla solenizantki i całej rodziny (TD)
20.00 - za + Feliksę w 20 r. śm. z prośbą o radość życia wiecznego

    Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Jak nawróciæ ¿onê?
„Ślubuję Ci, (…) że Cię nie opuszczę

aż do śmierci”. Takie ślubowanie zobo-
wiązuje!  Zobowiązuje do bycia razem
na dobre i złe, do pomocy, kiedy bliska
osoba się pogubiła, straciła wiarę, odwró-
ciła się od Boga. Co robić? Jak działać,
aby pomóc jej się nawrócić?

1. Modlitwa.
Przykładem jest św. Monika, której wie-

loletnia, wytrwała modlitwa doprowadzi-
ła do tego, że jej syn św. Augustyn się
nawrócił. Wiele jest przykładów i świa-
dectw, że pomogła modlitwa do św. Rity
lub odprawianie Nowenny Pompejań-
skiej. Cierpliwa modlitwa i panowanie
nad złymi emocjami może przyczynić się
do nawrócenia i zbawienia żony, a także
zapewnić pokój w rodzinie.

2. Dobry przykład.
Chcąc nawracać innych, należy zacząć

od siebie. Należy starać się żyć poboż-
nie, w łasce uświęcającej i swoim przy-
kładem zachęcać do podobnego postępo-
wania. Nie jest to łatwe. Najtrudniej jest
wpływać na tych, na których nam naj-
bardziej zależy, których kochamy.

Warto postarać się o Pismo Święte i
dobrą literaturę religijną, ponieważ od-
chodzenie od wiary często wynika z nie-
wiedzy, niezrozumienia liturgii czy ka-
zań.

3. Rozmowa.
Odchodzenie od Kościoła to proces.

Jeśli mąż zauważy, że „coś się dzieje nie
tak”, powinien zastanowić się, co się
wydarzyło w ich życiu, że żona oddaliła
się od Boga i starać się delikatnie o tym
porozmawiać i dowiedzieć się, jakie są
przyczyny. To trudne i skomplikowane
zadanie, bo każdy z nas jest inny, ma
swoją historię, ma swoje kłopoty, ma
swoje ścieżki do Pana Boga. To powin-
na być rozmowa, a nie namawianie czy

nawet przymuszanie. Każdy ma wolną
wolę i należy uszanować jego decyzje i
wybory.

Modlitwa.

Święta Moniko, dzięki swojej cierpli-
wości i modlitwom wyprosiłaś u Boga
nawrócenie swego męża i łaskę życia z
nim w pokoju.

Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojej
żony błogosławieństwo Boże, aby rów-
nież w naszym domu zapanowały
prawdziwa harmonia i pokój i aby
wszyscy członkowie naszej rodziny
mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne.
Amen.

D.M.

3

Łabłońska Krystyna, Tysiąclecia 6
Chałupa Maria, Piastów 16
Grabowski Kazimierz, Z.Czarnego 6
Ligoń Jacek, Piastów 16
Miszkiel Irena, Piastów 10
Sikora Edward, Piastów 9
Zakrzewski Hieronim, Tysiąclecia 29
Sonek Jerzy, B.Chrobrego 32
Soćko Stefania, Tysiąclecia 35
Buliński Benedykt, Mieszka I 15

We wrzeœniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczy-
nek racz im daæ Pa-
nie. A œwiat³oœæ wie-
kuista niechaj im
œwieci.. Niech odpo-
czywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.

Marczewska Zdzisława, Piastów 3
Zięba Zofia, Tysiąclecia 4

ry rozważaliśmy przed Najświętszym
Sakramentem. Jakie jest największe pra-
gnienie w moim życiu? Czy wierzę, że
Jezus może dokonać rzeczy niemożli-
wych? Czy ja naprawdę wierzę, ufam i
zawierzam?

03.10. – Na Mszy św. o godz. 18.00
ministranci odnowili przyrzeczenia wier-
nej służby przy ołtarzu Jezusa Chrystu-
sa. Do grona grupy ministrantów dołą-
czył 7-letni Stasiu, któremu życzymy
wytrwałości w służbie Chrystusowi, a
przez to coraz bardziej Go poznawał i
stawał się Jego odważnym uczniem. Pa-
miętajmy w naszych modlitwach o
wszystkich ministrantach, aby byli za-
wsze gorliwymi i radosnymi świadkami
Bożej obecności nie tylko przy ołtarzu,
ale również w swoich środowiskach ró-
wieśniczych.

Również w tym dniu o godz. 18.45, w
salce nr 1 swoje spotkanie mieli człon-
kowie Bractwa Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Podczas spotkania powita-
liśmy naszego nowego opiekuna ks. Ar-
tura Grabca, który podzielił się z nami
swoim życiem kapłańskim (i nie tylko).
Oprócz powołania do kapłaństwa został
obdarzony talentem sportowym. Na spo-
tkaniu dzieliliśmy się także informacja-
mi dotyczącymi powstania i funkcjono-
wania grupy.

Jako wspólnota trwająca każdego dnia
przed Panem pragniemy wypraszać dla

ks. Artura potrzebne łaski w jego kapłań-
skim życiu. Życzymy Mu radości i owoc-
nej służby w naszej parafii oraz ludzkiej
życzliwości. Myślę, że ogromnym pre-
zentem dla ks. Artura byłoby, gdyby do
naszej wspólnoty dołączyły nowe osoby
(tym bardziej, że zbliżają się jego uro-
dziny). Spróbuj, choć jedną godzinę w
tygodniu poświęcić Panu Bogu, a zoba-
czysz jak życie zmienia swoje oblicze.

04.10. – Na Mszy św. o godz. 18.00
podczas homilii został rozważony temat:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grze-
chy świata”. Jako, że w tym dniu przy-
padało wspomnienie Św. Franciszka z
Asyżu ks. Dawid rozpoczął homilię od
słów patrona dnia: „Zacznij od robienia
tego, co konieczne, potem zrób to, co
możliwe, a odkryjesz, że dokonałeś nie-
możliwego”.

Nawiązując do tego, co we współcze-
snym świecie dla człowieka stało się ko-
nieczne ks. Dawid podkreślił, że bez
Boga nic nie jest w stanie przetrwać –
życie nie ma sensu. Natomiast, jeśli swoje
życie, wszystkie sprawy zawierzymy Je-
zusowi i zaufamy Mu, to On nas nie za-
wiedzie. Życie stanie się szczęśliwe i
pełne pokoju. To Jezus staje przed nami
podczas każdej Eucharystii, jako Bara-
nek Boży, który gładzi grzech świata –
moje grzechy. Dbajmy o relację z Jezu-
sem nie tylko w niedziele, ale każdego
dnia.
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Bożena S.



Migawki z ¿ycia naszej parafii

30.09. – O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II rozpoczęło się trzecie spotka-
nie kursu „Alpha”. Tym razem tematem
był grzech, przebaczenie i śmierć – „Dla-
czego Jezus umarł?” No właśnie drogi
czytelniku, czy stawiasz sobie czasami to
pytanie? Czy wiesz, co dokonało się na
Drzewie Krzyża? Wzbudź w sobie pra-
gnienie nieustannego poszukiwania i po-
głębiania relacji z Bogiem. Niech Słowo
Boże zawsze staje się odpowiedzią na
wszelkie dylematy.

01.10. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia zatytułowana „Nie
bój się pragnąć”. Ks. Dawid przygoto-
wał fragment Ewangelii (J 1,35-39), któ
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Szerzenie dobra
naszym powo³aniem

„Najwyższym przywilejem człowieka
jest możność czynienia dobra. Każdy
czyn dobry ma ważność nieskończoną.”
Ten piękny fragment książki „Ludzie są
dobrzy” J. Gawła przypomina nam o tym,
co jest naprawdę ważne. Szerzenie do-
bra to nie tylko nasz wielki przywilej, ale
przede wszystkim nasze główne powo-
łanie. Przychodzimy na ten świat po to,
aby nad sobą pracować i każdego dnia
czynić go lepszym, a nie po to, aby za-
tracać się w pogoni za dobrami material-
nymi, karierą i mamoną. Św. Jan Paweł
II mawiał „Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi.”

Prawda jest taka, że jeśli ignorujesz lu-
dzi w potrzebie i dbasz jedynie o własne

Powo³anie nauczyciela potrzeby, to marnujesz dany Ci czas i
dzień po dniu przegrywasz swoje życie.
To nieprawda, że nic nie możesz, że się
nie liczysz. Masz realny wpływ na rze-
czywistość, w której żyjesz i na ludzi z
którymi przebywasz. Twoje słowa i czy-
ny mają wielkie znaczenie. Jesteś ważny
i potrzebny!

Aby zrobić coś dobrego wcale nie trze-
ba wiele. Wystarczy mieć otwarte oczy i
chętne serce. Drobny gest, dobre słowo,
uśmiech i kilka słów pocieszenia potra-
fią uczynić czyjś dzień lepszym. Zwykła
ludzka uprzejmość i zainteresowanie są
w dzisiejszych czasach na wagę złota, tak
samo jak wdzięczność. Dlatego doceń to,
co masz. Podziękuj za to. Ciesz się z tego.
Podziel się tym. To właśnie dzielenie się
z innymi jest źródłem prawdziwej rado-
ści i sprawia, że sami ze sobą czujemy
się lepiej.

Pamiętaj, że dobro powraca. Zło rów-
nież. Traktuj więc innych tak, jak sam
chciałbyś być traktowany i pracuj nad
swoim charakterem, a dobra energia,
którą szerzysz szybko wróci do Ciebie i
zmieni Twoje życie.

Praca nauczyciela od zawsze traktowa-
na jest jako misja, powołanie.

Zawód ten „daje niesamowitą szansę,
by pracować z kimś kto zmieni się i po
prostu wydorośleje. Nauczyciele nie pra-
cują tylko na tu i teraz. Nauczycielski trud
procentuje też na przyszłość” (Sokołow-
ska).

Czy współczesny nauczyciel – nauczy-
ciel XXI wieku – ma tę świadomość,
świadomość misji, świadomość wpływu
na życie innych ludzi?

Już J.J. Rousseau pisał: „Pamiętaj, za-
nim odważysz się przedsięwziąć formu-
łowanie człowieka, musisz przedtem sam
stać się człowiekiem; musisz z samego
siebie uczynić przykład, którym powinie-
neś być dla ucznia”.

Nauczyciel z powołania, to ten który
bezwarunkowo kocha to, co robi, który
jak Siłaczka jest oddany swej pracy, dzie-
ciom, uczniom, wychowankom. Na
szczęście mamy takich pasjonatów, z
powołaniem wykonujących swoją pracę,
którzy pamiętają, że nauczanie powinno
być traktowane jako „rodzaj sztuki, zaś
nauczyciel postrzegany jako refleksyjny
praktyk oraz artysta w dziedzinie twór-
czości pedagogicznej.

Trzeba sobie uświadomić, że nauczy-
cielstwo nie może być traktowane jako
zawód. Jest powołaniem trudniejszym niż
inne powołania. Polega ono na natural-
nej potrzebie dawania siebie. Nie w po-
staci odpracowanych godzin, ale dawa-
nie całego siebie bez żadnych ograniczeń.
Nie można, bowiem przestać być peda-
gogiem za furtką szkolną czy po godzi-
nach zajęć. Nauczyciel powinien pamię-
tać, że najwyższą wartością dla niego jest
dobro dziecka rozumiane najpierw jako
prymat rozwoju jego osobowości w miej-
sce prymatu jego wiedzy. Ucząc i wycho-
wując, tzn. wywołując zamierzone zmia-
ny w osobowości wychowanków, wspie-

ra swoją pracą rodziców. Wraz z nimi
współodpowiada za zdrowie, integralny
rozwój osobowy swoich wychowanków,
za przygotowanie ich do życia w społe-
czeństwie zróżnicowanym światopoglą-
dowo i etycznie.

Nie ma na świecie takiego sytemu pe-
dagogicznego (mimo różnic występują-
cych między nimi), który lekceważyłby
rolę nauczyciela w procesie edukacji.
Systemy te zgodne są co do tego, że do-
brze nauczać, kształcić, wychowywać,
może tylko nauczyciel zaangażowany w
proces nauczania, nauczyciel z powoła-
nia. Pięknie pisze o nim K. Konarzew-
ski, że jest to jednostka wysoko niosąca
posłannictwo mistrza i przyjaźnie pod-
porządkowująca siebie podopiecznym.
To uczony w swojej specjalności i wiel-
ki znawca dusz młodzieży.

Bogata, pełnowymiarowa osobowość,
ale także człowiek, który całym swym
życiem – zarówno publicznym, jak i pry-
watnym – daje przykład wychowaw-
czych cnót.

Esencją powołania do zawodu nauczy-
ciela jest MIŁOŚĆ, którą Ch.Day tak
określa: „Każdy, kto pracuje z dziećmi i
młodzieżą, kto przyglądał się i przysłu-
chiwał nauczycielom „kochającym”
swoją pracę oraz dzieci i młodzież,
stwierdzi, że nauczycielskie powołanie
polega – być może przede wszystkim –
na miłości. […] miłość do nauki, do
uczniów, do bycia całą osobą. W naucza-
niu chodzi o miłość, ponieważ wymaga
ono zaufania i szacunku, a jeżeli ma to
być dobre nauczanie – potrzeba w nim
bliskich i wyjątkowo dobrych relacji mię-
dzy uczniami a nauczycielami. Jest ono,
jednym słowem, zawodem opierającym
się na miłości”.

Trudno w tym zawodzie pracować bez
pasji, zamiłowania, zaangażowania.

Życzymy wszystkim  nauczycielom w
naszej parafii świadomego przeżywa-
nia swego powołania.

Agnieszka Kołowicz


