
 

 

 

 

 

 

 

Wstęp do albumu: „SZANUJCIE ŻYCIE, BO JEST ŚWIĘTE”
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Drodzy Moi Młodzi Przyjaciele! 

Współautorzy tego wspaniałego dzieła! 

Cieszę się niezmiernie, że powstał tak wspaniały album, jako owoc Diecezjalnego 

Konkursu: Szanuj życie, bo jest święte. Dziękuję organizatorom konkursu: Zespołowi Szkół 

Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim i Wydziałowi Katechezy i 

Szkolnictwa Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. W swoich pracach dzieci i młodzież ukazali 

wartość życia ludzkiego. Angażując swoją wyobraźnię i twórcze umiejętności, przedstawili, 

że przykazanie „Nie zabijaj” dotyczy nie tylko zakazu zabijania, ale przede wszystkim 

nakazuje troszczyć się o zdrowie i życie przez sport, zachowanie higieny czy odrzucenie 

używek wszelkiego typu. 

Święty Jan Paweł II w Liście do Dzieci w 1994 r. napisał: „»Chwalcie, o dziatki, 

chwalcie imię Pana«. (...) Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed oczyma twarze 

dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do Was, moi mali 

przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy czy narodowości mówię: »Chwalcie imię 

Pana«!” Każdy z nas najpiękniej chwali Boga, wielbi Go, gdy spełnia Jego wolę. Gdy idzie 

przez świat, kierując się Jego drogowskazami. A właśnie takim znakami są Boże Przykazania. 

W tym roku przez Wasze zdolności ukazaliście wartość zdrowia i życia człowieka.  

Pragnę z całego serca podziękować Wam, Drogie Dzieci, że wzięłyście udział w 

konkursie. Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie czasu na przygotowanie wszystkich prac. 

Wszystkich, bo każda jest wspaniała, także ta, która nie znalazła się wśród nagrodzonych i 

umieszczonych w tym albumie. Dziękuję także wszystkim, którzy Wam pomagali: Rodzicom, 
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Wychowawcom, a Organizatorom składam serdeczne „Bóg zapłać” za pomysł i kolejną 

edycję tego konkursu. Życzę, aby przez kolejne lata przypominać, rozważać i przybliżać 

dzieciom i nam wszystkim kolejne przykazania. 

 To one są dla nas wyrazem miłości i troski Boga względem każdego z nas. Święty Jan 

Paweł II w cytowanym już liście dodaje: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany 

do miłości Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że 

Bóg go miłuje”. Bóg przez przykazania mówi: Kocham Ciebie, jesteś dla mnie cenny, jesteś 

moim ukochanym dzieckiem. Idź tą drogą, spełniaj moją wolą, a kiedyś będziesz w moim 

domu na wieki radosny i szczęśliwy. 

 Wszystkim, którzy będą oglądać ten album, życzę wspaniałej lekcji, a nawet – śmiem 

powiedzieć – swoistej katechezy o naszym życiu, katechezy poprowadzonej przez 

najmniejszych, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. 

 Wszystkim Wam, Drodzy Młodzi Współautorzy tego dzieła, jeszcze raz dziękuję. I z 

serca błogosławię Wam, a także Redaktorom i Sponsorom albumu – w imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen. 

   Bp Tadeusz Pikus 

 

 

 

 

 

 


