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Św. Jana Pawła II – Patrona naszej szkoły

Wybraliśmy na  patrona Św Jana Pawła  II  jako  najbardziej  znaczącą  postać  XX i  XXI wieku,  syna naszej
ojczyzny, człowieka wielkiego, którego wiedza, postępowanie i dokonania są wzorem do naśladowania.

Jan Paweł II   przeszedł  do historii   za jego niestrudzoną posługę,  jego przewodnictwo duchowe, za to,  że
wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary i za jego niezwykłe świadectwo świętości.

Wszyscy wiemy, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi
i Kościołowi w swojej ojczyźnie - w Polsce. Tutaj kształtowało się jego serce, które po 16 października 1978,
rozszerzało się do wymiaru powszechnego, tak że znalazły w nim miejsce wszystkie narody, języki i kultury. Jan
Paweł II stał się wszystkim dla wszystkich.

Dziękujemy za dar Św. Jana Pawła II. Wszyscy zostaliśmy ubogaceni tym darem. Św. Jan Paweł II nadal nas
inspiruje.  Natchnieniem są  dla  nas  jego  słowa,  pisma,   gesty,   styl  posługi.  Inspiruje  nas  jego  cierpienie
przeżywane z heroiczną nadzieją oraz jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka
i Matce Bożej.

W codziennym życiu, pracy starajmy się pielęgnować te wartości, które przekazał nam największy autorytet –
Patron naszej szkoły św. Jan Paweł II.

Słowa św. Jana Pawła II wyszyte na sztandarze naszej szkoły: „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od
was nie wymagali” utwierdzają nas w przekonaniu, że wybór takiego patrona, to wielkie wyzwanie dla całej
społeczności szkolnej.

Niech  miłość  jaką  obdarzał  dzieci  i  młodzież  będzie  dla  nauczycieli  i  rodziców  prawdziwym  wzorem  do
naśladowania.  Niech  spotęguje  działania  na  rzecz  młodego  pokolenia  Polaków  w  duchu  miłości,  tolerancji
i poszanowania godności.

Ojcze Święty dziś, gdy spoglądasz na nas z domu Ojca, jeszcze bardziej czujemy
Twoją bliskość. Z Tobą wszystko będzie łatwiejsze.- A w chwilach trudnych

przypominać będziemy Twoje  słowa: „Nie bój się, nie lękaj, wypłyń na głębię”.
 


