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„Nauczycielu dobry, co mam czynić aby się zbawić? Zachowaj przykazania” (Mt 19, 16-17)
W encyklice Veritatis Splendor ojciec Święty Jan Paweł II napisał: „blask prawdy jaśnieje we
wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku – stworzonym na obraz
i podobieństwo Boga (Rdz 1, 26) Prawda oświeca rozum, kształtuje człowieka i prowadzi go do
miłowania Pana. W środę 8 kwietnia 2004 w czasie audiencji ogólnej ojciec święty Jan Paweł II
skierował swój apel do uczestników międzyreligijnego spotkania w Mediolanie. Papież
powiedział o tragedii dzieci w Biesłanie – północnej Osetii: „Dzieci znajdowały się w szkole
w miejscu, które poznawały wartości historii, kultury, cywilizacji narodów, uczyły się
szacunku, solidarności i pokoju. Tymczasem w tych murach doświadczyły gwałtu, nieszczęścia
i śmierci. Dzieciństwo zdeptane w swojej godności i nikt nie może być obojętnym w tym
nieszczęściu”. Papież zaapelował o stanowczość i determinacje w walce z agentami śmierci.
W naszej pracy nauczycielskiej, wychowawczej i duszpasterskiej spotykamy się także
z różnymi dziedzinami ludzkiej nędzy, cierpień a także patologia wielu rodzin dotkniętych
alkoholizmem i narkomanią. Kształtowanie młodych pokoleń nie jest zadaniem łatwym.
Antoine-Frédéric Ozanam – francuski historyk literatury i filozofii, katolicki działacz społeczny
(1813-1853) w wieku 27 lat uzyskał profesurę z prawa w Lyonie i został profesorem na
Sorbonie. Znał języki: hebrajski, grecki, łacinę, angielski, hiszpański, włoski i francuski. Jego
nawrócenie dokonało się w jednym z kościołów paryskich w którym spotkał modlącego się na
różańcu swego profesora André Marie Ampère. Słynny profesor matematyki, fizyki i twórca
elektrodynamiki. Kiedy Frédéric Ozanam przyjął chrzest powiedział: „różaniec Ampère’a
przyniósł mi więcej dobra niż wszystkie książki i kazania razem wzięte”. Zachorował w 1840
roku i zmarł 8 września 1853 mając zaledwie 40 lat. Ojciec święty Jan Paweł II ogłosił go
błogosławionym w Paryżu w katerze Notre-Dame podczas światowego Dnia Młodzieży
22 czerwca 1997. Błogosławiony Frédéric Ozanam jest patronem profesorów, wychowawców
i młodzieży. Niech będzie dla każdego z nas wzorem do naśladowania w nauce i wierze. Może
wielu z nas jest podobnych do człowieka z cytowanej na wstępie ewangelii: „Nauczycielu
dobry, co mam czynić aby się zbawić?”. Obyśmy usłyszeli i realizowali odpowiedz Jezusa:
„Zachowaj przykazania”.
„Nauka bez religii jest kulawa – religia bez nauki jest ślepa” (Albert Einstein)
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