16 XI – Luboń – Zgromadzenie Sió str
Służ ebniczek
Druga sesja „wędrującego seminarium” odbyła się w Luboniu – siedzibie Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny założonego przez bł. Edmunda – sympozjum pt. Pedagogika
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Również tego dnia sympozjum poprzedziły uroczystości
religijne z okazji zakończenia roku 200. rocznicy urodzin błogosławionego.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Metropolita
gnieźnieński przypomniał w swej homilii słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone podczas beatyfikacji
Edmunda Bojanowskiego: zapisał się w pamięci ludzkiej jako serdecznie dobry człowiek, który z
miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra(…)ten
wielkopolski ziemianin – mówił tak o Nim św. Jan Paweł II – obdarowany przez Boga licznymi
talentami i szczególną głębią życia duchowego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, z
roztropnością, z hojnością serca, tak wiele uczynił dla innych.
Arcybiskup Polak porównał w swojej homilii bł. Edmunda do dobrego sługi z ewangelicznej
przypowieści, który otrzymane od Boga pięć talentów wykorzystał w najlepszy możliwy sposób i
pomnożył dwukrotnie. Mówi się o Nim, że jako osoba świecka, daleko wyprzedził swoje czasy.
Mówi się o Nim- mówił prymas - że jako świadek wiary, patriota i społecznik, na długo przed Soborem
Watykańskim II był promotorem apostolatu ludzi świeckich. Mówi się o Nim wreszcie i to, że
realizował świętość dostępną dla każdego, świętość dnia powszedniego, urzeczywistnianą wśród
trosk, zmagań, doświadczenia słabości, bólu porażki i świadomości nieustannej bliskości Pana.
Podczas sympozjum, które nastąpiło po Mszy św., wiele uwagi poświęcono zagadnieniom edukacji i
wychowania. Pani Izabela Dzieduszycka podzieliła się ze zgromadzonymi swoimi doświadczeniami,
podkreślając, że samo przekazywanie wiedzy nie wystarczy, potrzebne jest przede wszystkim
odpowiednie wychowanie. Pani Dzieduszycka wielu lat realizuje charyzmat bł. Edmunda poprzez
założone przez siebie Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, które prowadzi edukację na wszystkich
szczeblach: od przedszkola po szkołę wyższą.
Oba sympozja wpisywały się w obchody 200. rocznicy urodzin błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego i były organizowane we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek przez
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, oddział wielkopolski, którego patronem jest bł. Edmund.
Kolejne sesje „wędrującego seminarium” odbędą się w Szreniawie oraz Brodnicy.

