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W Encyklice Veritatis Splendor wydanej 6 sierpnia 1993 w Rzymie Ojciec święty 

Jan Paweł II napisał: „Blask prawdy jaśnieje we wszystkich działach Stwórcy, w szczególny zaś 

sposób w człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga” (Rdz. 1, 26). Prawda oświeca 

rozum i kształtuje wolność człowieka i prowadzi go do miłowania Pana. 8 kwietnia 2004 roku 

w czasie audiencji generalnej 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, w którym poznawały wartości historii, kultury, cywilizacji 

narodów, uczyły się szacunku, solidarności, sprawiedliwości i pokoju”. Tymczasem w tych murach 

doświadczyły gwałtu, nienawiści i śmierci… Dzieciństwo zdeptane w swojej godności napawa 

najwyższym bólem i nikt nie może być obojętnym w tym nieszczęściu. Jan Paweł II zaapelował 

o stanowczości determinację w walce z agentami śmierci. W naszej pracy nauczycielskiej, 

wychowawczej i duszpasterskiej także spotykamy się z różnymi obliczami ludzkiej nędzy, 

cierpieniem a także patologią wielu rodzin dotkniętych nieszczęściem alkoholizmu i narkomanii. 

Kształtowanie młodych pokoleń nie jest zadaniem łatwym, ale nauczyciele, wychowawcy, rodzice 

i duszpasterze podejmują trud czynienia dobra doczesnego i wiecznego dla swych uczniów 

i wychowanków.  

Niechaj nam będzie przykładem w procesie nauczania i wychowywania młodych pokoleń 

Antoine-Frédéric Ozanam. Urodził się w 1813 roku w Mediolanie a w wieku 27 lat uzyskał profesurę 

prawa handlowego w Lyonie i został profesorem literatury 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 swojego profesora André Marie Ampère. 

Słynny profesor matematyk, fizyk i twórca elektrodynamiki. Kiedy Fryderyk Ozanam przyjął chrzest 

powiedział: „różaniec Ampera przyniósł mi więcej dobra niż wszystkie książki i kazania razem 

wzięte”. W 1840 roku Fryderyk zachorował. Zmarł 8 września 1853 roku mając 40 lat. Ojciec święty 

Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w Paryżu w katedrze Notre-Dame, podczas Światowych Dni 

Młodzieży 22 sierpnia w 1997 roku. Błogosławiony Fryderyk Ozanam jest patronem profesorów, 

wychowawców i młodzieży. Niech będzie dla każdego z nas wzorem do naśladowania w nauce 

i wierze.  

Zakończę swoje myśli słowami modlitwy: „Boże, Ty powołałeś w Swoim Kościele 

błogosławionego Fryderyka Ozanama, który wskazał młodzieży drogę zbawienia, spraw abyśmy 

naśladując Jego przykład wiernie szli za Chrystusem naszym Mistrzem i razem z naszymi braćmi 

doszli do Ciebie. Amen” 
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