
Po upalnych, wakacyjnych miesiącach zaczynamy nowy rok szkolny. 

Czas wytężonej pracy i szkolnych obowiązków. Witając zgromadzonych na 

Mszy świętej obecnych tu dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów, 

rodziców a także młodzież, chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie tego 

wyjątkowego czasu formowania umysłów a także ducha. To jest czas dany 

nam przez Boga. Nie można go zmarnować. Prośmy o dary Ducha Św. na 

rozpoczynający się rok szkolny, by On był naszym przewodnikiem, 

prowadzącym nas do Boga. 

Dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam, jak najlepiej rozpocząć rok 

szkolny! Jezus mówi do Piotra i do każdego z nas: „Wypłyń na głębię i 

zarzuć sieci na połów”! Na początku roku szkolnego możemy być 

fatalistami narzekającymi, że nic nam się nie uda i że to wszystko w ogóle 

jest bez sensu. Apostołowie całą noc łowili i nic nie złowili. Mogli narzekać i 

pozostać z niczym. Jednak zaufali słowom Jezusa i wypłynęli jeszcze raz 

na połów! Jezus wezwał ich do ponownego działania, konkretnego wysiłku, 

zaangażowania. Ważna jest nasza współpraca i zaufanie wobec Boga! To 

zachęta także dla nas, aby z zapałem rozpocząć nowy rok szkolny. By na 

nowo postawić Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu i ruszyć na 

połów! To wezwanie, aby poprzez codzienną modlitwę, Eucharystię 

niedzielną, spowiedź rozwijać się i jak najlepiej wykorzystać nowy rok 

szkolny.  

Drugie zdanie z Ewangelii, które chcemy dziś rozważyć, opisuje 

efekty zaufania Chrystusowym słowom: „Skoro to uczynili, zagarnęli tak 

wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać”. Apostołowie zaufali 

Jezusowym słowom, wypłynęli raz jeszcze na głębię i w zdumienie wprawił 

ich połów ryb, jakiego dokonali. To zachęta i dla nas, by zaufać Bogu i 

Jego nieskończonym możliwościom. Nieraz spotykacie się z drwinami i 

ludzkimi kalkulacjami: „Po co chodzisz do kościoła? To strata czasu, lepiej 

odpocząć na łonie natury! Po co nam lekcje religii? Lepiej wykorzystać 

czas na przygotowanie do egzaminów”. Tymczasem otwarcie na Bożą 



miłość, modlitwa, pogłębianie wiary sprawiają, że Boży rozmach 

towarzyszy naszemu myśleniu i przeżywaniu każdego dnia! 

Trzeci fragment, nad którym chcemy się dzisiaj zatrzymać, to słowa 

Jezusa: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”! Jezus zaprasza swoich 

uczniów do przygody pójścia z Nim i za Nim! Ta przygoda przekracza 

nasze wyobrażenia. Liczy się wasze czynne zaangażowanie, a z nim 

powiązane są zajęcia w szkole. Rozpoczynający się rok szkolny zaprasza 

do podjęcia solidnej pracy w szkole, bez której nie zrealizujecie swoich 

życiowych planów. Wakacje służyły wypoczynkowi, nabraniu sił do 

przykładania się do każdego szkolnego przedmiotu. W solidnej pracy w 

szkole i w domu w nowym roku pomaga nam przykład Pana Jezusa. Czas 

dany nam przez Pana Boga możecie i powinniście poświęcić na pogłębienie 

przyjaźni z Nim, przez częstą rozmowę, podczas której tak jak Pan Jezus 

będziecie opowiadali o wszystkim Bogu Ojcu. Na katechezie będziecie 

poznawać prawdy wiary. Umacniać będziecie przyjaźń z Panem Jezusem 

poprzez częstą spowiedź i Komunię Świętą. Korzystanie z wiedzy naszych 

nauczycieli, którzy na tej drodze będą waszymi przewodnikami pomoże 

wam w pogłębianiu znajomości o człowieku i świecie, a także będzie 

krokiem do przodu w realizacji życiowych planów. Poprzez wytrwałą pracę 

w szkole i angażowanie się w zajęciach w domu wyrazicie także miłość i 

wdzięczność Panu Bogu, który was zaprasza do pomnażania talentów. 

Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za udane wakacje i prośmy o potrzebne 

łaski na nowy rok szkolny. Módlmy się o odwagę dla nas wszystkich, by 

zaufać słowom Jezusa Wypłyń na głębię! Rozpoczynajmy każdego dnia na 

nowo przygodę pójścia za Jezusem, dla którego nie ma rzeczy 

niemożliwych i który zaprasza nas do czegoś więcej!


