
Podziękowanie ks. Biskupowi 

 w imieniu Rady Rodziców - Sławomir Bidziński 

To wielkie wyróżnienie, że właśnie dziś, w imieniu całej społeczności Rodziców i dzieci mogę wyrazić 
wdzięczność za sztandar, który z wielką radością wprowadzamy w mury naszej Szkoły. Sztandar jest 
symbolem wyjątkowym, stanowi odniesienie do tradycji, ale jednoczenie pozwala w jego wizerunku 
upatrywać naszych celów i misji. 

Kiedyś spotkałem się z ciekawym porównaniem sztandaru, który osadzony na drzewcu jest jak 
zasadzone drzewo, które wrasta korzeniami w naszą codzienność, nasze wartości, pracę, sukcesy, ale 
również trudności. 

Symboliczne przyjęcie sztandaru, niech zawsze wskazuje nam drogę do świętości. Niech ten sztandar 
towarzysząc nam na co dzień, przypomina o Świetle wiary i Prawdzie nauki oraz przyczynia się do 
jeszcze większej wierności i bliskości św. Teresy. Prośmy ją szczególnie, w tak bardzo podzielonym 
świecie, o kształtowanie w nas wartości takich jak: szlachetność, wrażliwość, otwartość i dobroć.  

Dziękuję za ten dzień. Wyrażam wdzięczność wszystkim dzięki którym ten sztandar powstał. Dziękuję 
księdzu Biskupowi za poświęcenie. Pragnę jednocześnie prosić Cię św. Tereso; wspieraj nas, prowadź 
pod tym sztandarem na naszym małych drogach, wypraszaj nauczycielom, dzieciom i nam rodzicom 
wszelkie łaski Bożego Miłosierdzia.  

 w imieniu nauczycieli – Hanna Gradkowska 
W imieniu grona pedagogicznego i całej społeczności Szkoły św. Teresy serdecznie dziękuję za 
przybycie i uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Dla naszej stosunkowo młodej społeczności 
niezmiernie ważne jest budowanie tradycji w duchu religijnych i narodowych wartości. Dzisiejsza 
uroczystość jest wydarzeniem historycznym. Za chwilę dokonamy wmurowania aktu erekcyjnego, 
nowego budynku szkolnego. To wyjątkowa i bardzo radosna chwila.  

Księże Biskupie pokornie prosimy o modlitwę, aby ten poświęcony dzisiaj sztandar przypominał nam 
wszystkim, a zwłaszcza młodemu pokoleniu o wierności Bogu, Kościołowi i Ewangelii, o tym, że naszą 
drogą jest „mała droga” św. Teresy, że mamy wzrastać w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi.  

Ekscelencjo, dziękujemy za obecność, za sprawowaną Eucharystię i zapraszamy zawsze do naszej 
szkoły.  

 w imieniu Komitetu Budowy – Jan Gołąb 
Na koniec chciałbym w imieniu organu prowadzącego szkołę podziękować Waszej Ekscelencji za 
udział w naszej uroczystości. Bóg zapłać za wizytę w naszej świątyni i poświęcenie sztandaru - od dziś 
naszego skarbu. Po Mszy św. prosimy Ekscelencję o przejście na plac budowy i wmurowanie Aktu 
Erekcyjnego pod nowe skrzydło dydaktyczne. Na dziś przenieśliśmy obchody Dnia Nauczyciela i dzisiaj 
także ślubowanie pierwszoklasistów, prosimy więc o uroczyste błogosławieństwo szczególnie dla tych 
młodszych uczniów Szkoły św. Teresy. 

Na pamiątkę naszej uroczystości pragniemy podarować Waszej Ekscelencji w podziękowaniu Pióro 
św. Teresy-to tzw. wieczne pióro. Przymiotnik wieczne przypomina, że urząd ks. biskupa jest 
szczególnie bliski urzędowi nauczyciela. Dziękujemy. 

 

 


