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Drodzy Rodzice!
Obecny klimat stwarza chyba najlepszą do tej pory okazję do uczczenia wkładu jaki szkoły
katolickie wniosły do społeczeństwa irlandzkiego. W tej chwili w całym kraju toczy się gorąca
debata na temat miejsca edukacji katolickiej i kwestionuje się prawo rodziców do wyboru tego
szczególnego rodzaju edukacji. Bez wątpienia taka debata jest niezbędna, tak jak i potrzebna
jest powszechna dostępność do różnych rodzajów szkół w naszym kraju. Równie ważne jest aby
ci, którzy popierają edukację katolicką i w niej uczestniczą mogli zaistnieć na forum publicznym
i powiedzieć czym kierowali się w swoim wyborze. Szkoły katolickie powinny stworzyć
odpowiednią przestrzeń w sferze publicznej do określenia i zaznaczenia swojego niezwykłego
wkładu do systemu edukacji. Tydzień Szkół Katolickich 2012 stwarza ku temu okazję. Tegoroczny
temat: „Szkoły katolickie – żywe ciało Chrystusa w naszym świecie” wskazuje na wyjątkowy
charakter szkół katolickich, których duch na różne sposoby uzdalnia i zachęca zarówno uczniów,
jak i pracowników, do stania się orędownikami zmian, do prowadzenia życia zgodnego z
przesłaniem Ewangelii, do bycia ciałem Chystusa na tym świecie.
Poświęć czas na rozmyślanie i rozważenie słów modlitwy św. Teresy z Ávili:

Chrystusa ciało na Ziemi to ty,
Ręce ma twoje, stopy ma twoje.
Twoje są oczy, przez które spogląda
Na świat współczuciem Chrystusa.
Twoimi nogami zdąża
By dobro czynić,
twoimi dłońmi On teraz
nas błogosławi.
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Materiały dla szkół podstawowych

Jezus nie przebywa cieleśnie na Ziemi.
On polega na mnie, jako Jego naśladowcy i członku Jego rodziny, abym działał
w Jego imieniu. Podczas Tygodnia Szkół Katolickich, dokładam szczególnych starań,
aby postępować w swoim domu rodzinnym jak żywe Ciało Chrystusa.
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Moje uczynki
w tym tygodniu...
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Materiały dla szkół podstawowych
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