I miejsce – Aleksandra Fila (Stary Nart)
Opiekun: Małgorzata Wyka

Temat: „Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania
wartości, które nadają kształt waszemu życiu” (św. Jan Paweł II). Napisz przemówienie do
Twoich rówieśników, w którym sformułujesz zbiór zasad postępowania oparty na
nauczaniu św. Jana Pawła II.
Drodzy Koleżanki i Koledzy!
Święty Jan Paweł II mówiąc ,,Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania,
kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu”, miał na myśli to, że
przez całe życie dowiadujemy się nowych rzeczy, doznajemy innego rodzaju uczuć i to
wszystko kształtuje naszą osobowość. Na tej podstawie budujemy hierarchię wartości
i wyznaczamy sobie priorytety, ponieważ co innego jest dla nas ważne, gdy mamy 7 lat, a co
innego gdy mamy 70 lat.
Sięgając do nauczania Jana Pawła II, warto zastanowić się, co na naszym obecnym
etapie życia powinno być dla nas najistotniejsze oraz jakimi zasadami kierować się w życiu,
aby nie zagubić się w świecie, który oferuje nam tyle możliwości.
W obecnym czasie świat hołduje pieniądzom i sławie, ale doświadczenie wielu osób
uczy nas, że dają one tylko pozorne szczęście, tak naprawdę nie uszlachetniają naszego życia.
Papież powiedział nam: „Drodzy Młodzi, niech was nie zadowala nic co jest poniżej
najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą
głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację gdy nie godzicie się na
nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają”. Papież zatem zwracał
nam uwagę, abyśmy częściej patrzyli w głąb siebie, kierując się sercem, wyzbywając się
przywiązania do rzeczy materialnych.
Pragnę zwrócić Wam także uwagę na inne słowa Jana Pawła II: „Droga do celu to nie
połowa przyjemności, to cała przyjemność!” Moim zdaniem oznacza to, że nie jest
najważniejsze osiągnięcie celu, ale droga do niego. Musimy wyznaczać sobie cele, mieć
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marzenia, bo wówczas życie ludzi ma sens. Szczególnie powinni to robić ludzie młodzi,
którym niestety bardzo często brakuje ambicji i pomysłów na życie. Wielkie znaczenie ma to,
jak do czegoś dążymy, ile mamy zapału i czy potrafimy się zaangażować. Dążenie do czegoś,
o czym marzymy, z pewnością jest trudne, ale nawet w tym powinniśmy znajdować
przyjemność, gdyż nasze życie polega na tym, aby zdobywać cele i realizować siebie.
Chyba nie muszę Was przekonywać, że ogromne znaczenie dla człowieka ma miłość.
Musimy kogoś kochać, aby nasze życie miało sens. Na początku naszego życia są to rodzice,
rodzeństwo, później mąż / żona, a na końcu dzieci, wnuki. Możemy kochać również swoich
przyjaciół. Miłość sprawia, że mamy dla kogo żyć, wstajemy z uczuciem, że jesteśmy komuś
potrzebni, aby ktoś był kochany lub mógł kochać. Uczucie to sprawia, że stajemy się lepsi,
bardziej wyczuleni na czyjąś krzywdę i chcemy im bezinteresownie pomagać. Ktoś, kto
kocha, jest bardziej wrażliwy, wyrozumiały i cierpliwy. Kochając, jesteśmy szczęśliwi. Jan
Paweł II właśnie w tym duchu wielokrotnie mówił o miłości: „Miłość bowiem to nie tylko
uczucie; to akt woli, który polega na stałym wyborze dobra innych ponad dobro własne: Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13)”.
Papież, będąc w Gdańsku, powiedział: „Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest
beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia”. Dla człowieka
wierzącego nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze zostaje nam nadzieja. Tym chrześcijanie
różnią się od innych ludzi, że nawet w najtrudniejszych chwilach mogą zwrócić się do Boga,
który jest wszechmogący i jeśli będziemy go żarliwie prosić – pomoże nam. Chrystus jest
miłosierny i nigdy nie zostawi nas w sytuacji bez wyjścia. Pamiętajmy o tym zawsze, kiedy
będzie nam źle i kiedy świat będziemy widzieć tylko w czarnych barwach. Zawsze jest jakieś
światło w tunelu, a w nim nadzieja, którą daje nam Chrystus.
,,Jesteśmy tym bogatsi, im więcej zbędnych rzeczy zdołamy odrzucić". Jan Paweł II
apelował, abyśmy odrzucili negatywne emocje i żale. Abyśmy wybaczyli innym krzywdy,
które nam wyrządzili. Przebaczenie pomaga nam oczyścić serce ze złych uczuć. Dzięki temu
również stajemy się lepsi. Nasze serca i dusze są wolne od złych emocji, możemy skupić się
na tym, aby czynić dobro. Każdy popełnia błędy w swoim życiu, ale też zasługuje na drugą
szansę. Powinniśmy mieć świadomość, że sami nie jesteśmy nieomylni i kiedyś sami możemy
kogoś zranić, a później tego bardzo żałować.
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Jan Paweł II powiedział: ,,Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać
jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was
miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność”. Papież
w tych słowach chciał nas zapewnić, że człowiekowi w życiu towarzyszy Pan Jezus. Gdyby
cokolwiek się działo, Chrystus będzie przy nas i będzie nas wspierał jak najlepszy przyjaciel,
przetrwamy z nim każdą trudność. Trwanie przy Jezusie, to kolejna wskazówka Papieża dla
ludzi młodych, poszukujących swego miejsca w świecie.
Jan Paweł II powtarzał ludziom młodym: ,,Nie bój się, Nie lękaj się! Wypłyń na
głębię!" Chciał nam w ten sposób powiedzieć, że nie powinniśmy tłumić naszych uczuć
i rezygnować z czegoś, czego pragniemy. Powinniśmy dążyć do spełnienia naszych marzeń,
mieć w sobie odwagę. Nie powinniśmy bać się, że coś nie wyjdzie.
Papież w liście do młodych z całego świata pisał: „Szukajcie tej prawdy tam, gdzie
ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych
poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi
wymagania". Jan Paweł II przekonywał zatem, żebyśmy szukali prawdy tam, gdzie ona na
prawdę się znajduje – w Bogu i Jego nauce. Jeżeli trzeba będzie iść na przekór wszystkim,
którzy chcą odsunąć nas od Boga, którzy mają inne poglądy, nie należy się zastanawiać. Nie
możemy bać się Miłości, która stawia nam wymagania.
W dzisiejszych czasach media próbują odwrócić nas od Boga. Chcą, abyśmy zwątpili
w jego istnienie. Nie możemy na to pozwolić, musimy podtrzymywać naszą wiarę poprzez jej
praktykowanie, chodzenie do kościoła, oglądanie dobrych programów. W Internecie również
powinniśmy zwracać uwagę na to, co czytamy i przeglądamy. Bardzo ważne są też tradycje
rodzinne i nie powinniśmy ich zaniedbywać. Dużo ludzi zamyka się na swoich bliskich, żyje
we własnym świecie. Stąd biorą się rozwody, ucieczki z domów. Zamiast pracować w każdy
dzień tygodnia, powinniśmy jak najwięcej wolnego czasu spędzać z rodziną na rozmowach,
wspólnych zajęciach czy rozwijaniu zainteresowań.
Warto na naszej drodze życia sięgnąć do nauczania świętego Jana Pawła II, aby
poszukać w nim nie tylko inspiracji, ale również wskazówek, jak żyć, aby w chwili
ostatecznej niczego nie żałować.. Tak wiele zależy od nas! Papież wiedział o tym, dlatego
mówił: ,,Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą
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pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni
wszystkim rodakom".
Nasze życie nie jest łatwe. Na co dzień przekonujemy się o tym także my, ludzie
młodzi. Wierzę jednak, że jeśli będziemy stać przy Bogu, dążyć do wyznaczonego celu,
kochać, przebaczać i spełniać marzenia - nasze życie będzie wartościowe, tak jak pragnął tego
dla nas święty Jan Paweł II.
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