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Lepsza przyszłość tworzy się dziś1 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Warsonofiuszu, 

Czcigodny Księże Proboszczu, wielebne duchowieństwo Kościoła katolickiego i 

prawosławnego,  

Szanowna Pani Kurator Oświaty województwa podlaskiego,  

Szanowny Panie Wójcie Gminy Siemiatycze  

Kochani Uczniowie, 

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele i Rodzice,  

Dostojni Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych różnych szczebli, 

Drodzy Goście,  

Bracia i Siostry, 

 

1. Dzisiaj zajęcia szkolne w Polsce rozpoczyna ok. cztery i pół miliona uczniów. Każdy z 

nich ma jednakową godność, ale jest inną i odrębną osobowością. Rodzice i nauczyciele oraz 

całe społeczeństwo podejmuje wezwanie niesienia pomocy, by ci uczniowie mogli 

bezpiecznie wzrastać i osiągnąć pełny rozwój. Dobrą zasadą współpracy rodziców ze szkołą 

jest, że dzieci chodzą na lekcje, a rodzice do szkoły. Biorąc za podstawę biblijny opis 

stworzenia świata i człowieka, możemy stwierdzić, że istota ludzka, postawiona na ziemi w 

raju, wyróżniała się od początku od innych stworzeń. W akcie stworzenia człowiekowi 

przypisana jest cecha przynależna samemu Stwórcy, o czym czytamy w Księdze Rodzaju: 

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Tak ukształtowana natura człowieka w zamyśle Bożym 

pozwala doskonalić w sobie podobieństwo i obraz Boży niezależnie od płci, bowiem  obraz i 

podobieństwo Boże nie wyraża się w męskości czy kobiecości, tylko w człowieczeństwie. 

                                                 
1 Homilia w czasie mszy świętej sprawowanej na Inauguracji Roku Szkolnego województwa Podlaskiego 

2018/2019 (3 września), w szkole Podstawowej w Czartajewie na terenie diecezji drohiczyńskiej. 

 



Pojawia się pytanie: Co należy czynić, jak postępować, by nasze życie było owocne? Jak też 

pomóc w tym innym ludziom? Najpierw powinniśmy pokochać siebie, tzn. zawsze i w każdej 

sytuacji dziękować Panu Bogu za swoje życie. Pokochać siebie to zaakceptować siebie takim, 

jakim się jest, i wymagać od siebie na drodze do doskonałości. Powinniśmy pokochać innych 

ludzi, tzn. w każdej sytuacji dziękować Panu Bogu za ich życie, zaakceptować ich i także od 

nich wymagać na ich drodze do doskonałości. Pokochać Pana Boga, tzn. wypełniać Jego 

wolę, żyjąc według Jego nauki, według Jego przykazań. 

 

2. Ponieważ lepszą przyszłość tworzy się dziś, dlatego sprawa akceptacji siebie i innych jest 

niezbędna, żeby tak kształtować naszą osobowość, byśmy nie walczyli przeciwko sobie, lecz 

razem starali się o lepszą przyszłość. Pamiętajmy o tym, co napisała Maria Konopnicka: 

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się razem”. 

Najlepiej zaś, jeśli podejmiemy walkę ze sobą – ze swymi wadami, z obłudą, pychą i 

wszelkimi złymi skłonnościami. Żebyśmy jednocześnie potrafili rozwijać zdolności w 

budowaniu lepszego dziś i jutra. Żeby nasze złe skłonności nie służyły niszczeniu świata i 

zagładzie człowieka. Wrzesień w sposób szczególny przypomina nam zło wyrządzone przez 

człowieka drugiemu człowiekowi i światu. Pokazuje to też przegraną człowieczeństwa. Zaś 

setna rocznica niepodległości Polski zaświadcza o niezłomnej i bohaterskiej postawie 

człowieka w umiłowaniu wartości, jakimi są wolność i dobro pełnione w prawdzie. 

3.. W całym narodzie polskim ten rok, to rok jubileuszowy. Wspominamy z wdzięcznością 

bohaterów, którzy złożyli życie w darze za wolność, a ich groby – znane i nieznane –  

świadczą o ich ofierze:  

„–   Spójrz na Placu Zwycięstwa 

znicz nad grobem błyska 

–  Kto pod tą płytą leży 

–  Żołnierz zwyczajny żołnierz 

nieznany z nazwiska 

najcichszy ze wszystkich żołnierzy… 

 Wśród wieńców, kwiatów 

pośród kwiatów świeżych 

leży nieznany lecz prawdziwy 

i hołd przyjmuje od żywych 



w imieniu wszystkich żołnierzy” (H. Łochocka, Przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza).  

Gdy wspomnimy Powstanie Warszawskie w 74. rocznicę jego wybuchu, spotkamy tam 

walczącą młodzież, a nawet dzieci. Umiłowania ojczyzny, która jest wyrazem patriotyzmu 

powinniśmy się zawsze uczyć i w czasie niewoli, wojny i pokoju. Nie polityk, ale ksiądz, bł. 

Ignacy Kłopotowski, nasz rodak z Podlasia tak napisał: „Jeżeli młode pokolenie – ta 

przyszłość kraju – będzie szlachetne, uczciwe, przykładne – lepiej się u nas dziać pocznie. 

Znaczyć to będzie, że kwiat naszych myśli i pragnień wydał owoc, owoc piękny i pożądany, 

co dobra Ojczyźnie przymnoży, a nam chwałę poczciwą zgotuje. Nawoływać więc i zachęcać 

nie przestaniemy rodziców, aby pilnie nad dziećmi czuwali” (Posłuchaj, co ci powiem o 

ojczyźnie, Warszawa 2015, s. 27).     

 

4. W naszym życiu potrzebne są wartości w wymiarze cywilizacyjnym, kulturowym i 

religijnym. Są one wytwarzane i przyswajane przez człowieka dzięki wrodzonym 

zdolnościom. Oprócz wartości cywilizacyjnych, które tworzą godne warunki życia ludzkiego 

na ziemi, są wartości kulturowe, które są tworem wrodzonych zdolności człowieka. Wartości 

te zaspokajają jego potrzeby. Zarówno wartości cywilizacyjne, które zabezpieczają byt 

człowieka, jak i kulturowe, które służą godziwemu życiu człowieka i jego osobistemu 

rozwojowi prowadzącemu do poznania prawdy, do czynienia dobra i tworzenia piękna. 

Wśród potrzeb człowieka o charakterze cywilizacyjnym i kulturowym występują też potrzeby 

duchowe, którym odpowiada wartość religijna. Wartością religijną człowieka jest świętość, 

każdy jest powołany, by tę wartość pozyskać. Jest ona wspólnym dziełem Boga i człowieka. 

Bóg – jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii – daje każdemu z nas talenty na miarę naszych 

zdolności. Ważne jest, abyśmy rozwijali zdolności i pomnażali talenty. Świętość przekracza 

granicę życia doczesnego i sprawia, że śmierć staje się dla człowieka łagodnym przejściem do 

królestwa Bożego. 

 

 5. Bracia i Siostry, każdy z nas ma zdolności i talenty, które powinny owocować w rozwoju 

naszej osobowości, w budowaniu wspólnoty z Bogiem i z ludźmi. Więź ta oparta jest na 

wzajemnej miłości, gdyż, jak twierdzi Paweł apostoł: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie 

umiera dla siebie, jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla 

Pana. I w życiu i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,7-8). Pamiętamy, że nasze zdolności i 

talenty nie są owocami, lecz są niczym ziarno wrzucone w glebę. W zależności od gleby 

ziarno to wydaje owoce. W przypowieści o siewcy Chrystus ukazuje, że niektóre ziarna 



padają na drogę i są wydziobywane przez ptaki, niektóre na skałę, która nie pozwala im się 

zakorzenić, inne jeszcze między zagłuszające je ciernie i chwasty, a jeszcze inne na glebę 

żyzną. Ziarno, wpadłszy na drogę, skałę, między ciernie i chwasty, nie wyda owocu, zaś to 

które padnie na ziemię żyzną – wyda obfity owoc. Ziemia żyzna – powie Chrystus – to serce 

dobre i szlachetne, które przez wytrwałość przynosi plon obfity. 

 

6. Myśląc o lepszej przyszłości, niekiedy chcemy uciec od przeszłości, od tradycji, od historii, 

traktując je jako coś gorszego, coś, co hamuje nasz rozwój. Niektórzy z kolei mają obawy 

przed nowoczesnością i woleliby zatrzymać czas, zwyczaje, sposób życia. Ostatnio 

otrzymałem SMS-a następującej treści: „Mieliśmy w domu jedną normalną osobę, sprzątała, 

prała, gotowała – to babcia. Wczoraj dostała laptopa … koniec … nie ma człowieka”. Często 

ludzie  starszym wieku, seniorzy,  narzekają, że nie mają kontaktu z wnukami i prawnukami. 

Na jednym ze spotkań pojawił się ten właśnie temat. Zaproponowałem im, żeby zaczęli się 

uczyć od wnuków posługiwania się komputerem, a sami uczyli ich mądrości w korzystaniu z 

najnowocześniejszych narzędzi. Jednak niełatwą jest sztuką zachować zdrową tradycję i 

łączyć ją z postępem i twórczym rozwojem myśli ludzkiej oraz zachować tożsamość 

narodową. Przeżywając dzisiaj wojewódzką inaugurację roku szkolnego w Czartajewie, 

podejmujemy poważną, ale i piękną  pracę szkolną z dziećmi i młodzieżą. Życzę, zatem 

Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom i Władzom oświatowym wiele radości, pokoju, oraz 

bardzo dobrej i owocnej współpracy na polu dydaktyczno-wychowawczym w rozwijaniu 

zdolności i pomnażaniu talentów, tworząc lepszą przyszłość już dziś. Niech Bóg błogosławi 

wszystkim, a Maryja, Matka nasza, otacza swoją opieką. Amen.     

  

  

  


