III miejsce – Katarzyna Marut (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 Koledzy i Koleżanki!
Każdy z nas potrzebuje wskazówek w życiu. Wielokrotnie stajemy na rozstaju dróg
z masą pytań bez odpowiedzi. Żadne z nas, młodych, jeszcze niedoświadczonych ludzi, nie
wie, co zrobić. Wtedy z pomocą przychodzi nam nauczanie Jana Pawła II. Był on
niewątpliwie autorytetem dla wielu. To właśnie praca z młodzieżą stała się jednym ze znaków
rozpoznawczych jego pontyfikatu. W jego wypowiedziach zawarte są wskazówki, którymi
powinniśmy kierować się w życiu. Dziś chcę Wam je przybliżyć i wskazać te, nad którymi
moim zdaniem warto się szczególnie pochylić.
Nasze życie jest ciągłą pielgrzymką. Najważniejsze, by był w nim obecny Bóg. Dzięki
temu będziemy istnieć wiecznie. Jak powiedział Papież: „Gdzie w świadomości osoby
ludzkiej umiera Bóg, nieuchronnie następuje śmierć człowieka – obrazu Boga.” Musimy też
pozwolić, by przez życie prowadził nas Jezus. On zawsze wskaże nam właściwą drogę.
Przypominał o tym Jan Paweł II: „Często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą
z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań a także wiele
niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia,
Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do trwałego i pełnego szczęścia”.
Papież miał świadomość, że od nas, ludzi młodych, zależy kształt Kościoła: „Wy,
Młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy
odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus wam ufa i liczy na waszą współpracę.
Chrystus was potrzebuje. Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej
młodości. Nie bójcie się iść na ulice i do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby jak
apostołowie głosić Chrystusa i Dobrą Nowinę zbawienia na placach miast, osiedli i wsi. Nie
czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach. Nie lękajcie się porzucić
wygodnego, ustalonego sposobu życia, aby podjąć wyzwanie głoszenia Chrystusa we
współczesnej metropolii. To wy musicie „wyjść na rozstajne drogi” (por. Mt 22, 9)
i zapraszać wszystkich napotkanych na ucztę, którą Bóg przygotował dla swego ludu. Strach
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bądź obojętność nie mogą nas powstrzymywać od głoszenia Ewangelii, bo nie ma ona być
sprawą osobistą, prywatną”. Dzisiaj bardzo często atakuje się chrześcijan, wiele tysięcy ludzi
jest prześladowanych. Jan Paweł II miał świadomość realiów, w których żyjemy. Szczególnie
w tych trudnych czasach nie możemy wstydzić się swojej wiary. Jej przekazywanie i odważne
głoszenie jest zatem pierwszą wskazówką, którą powinniśmy się kierować w życiu.
Pamiętajmy też, że świętość jest dla każdego z nas. Każdy z nas został do niej
powołany. Nie możemy się jej bać. Tak jak to powiedział Jan Paweł II: „Nie bójcie się zostać
świętymi. Módlcie się oraz kierujcie głosem Chrystusa w swoim sercu. - Młodzi nie lękajcie
się świętości. Wzbijcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć
cele godne synów Bożych. Uwielbiajcie Boga waszym życiem!” oraz „Nie lękajcie się być
świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy, postępujcie
zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom jak żywe członki Kościoła
i budowniczowie pokoju. Bądźcie gotowi do poświęceń. Jezus poświęcił dla nas swoje życie,
więc i ty nie bój się wyrzeczeń w imię Chrystusa”.
Ponadto w życiu powinniśmy mieć ideały, wyznaczać sobie cele, marzyć, aby móc
dążyć do zrealizowania tych marzeń.

Papież napominał, aby nasze cele były dobre

i wzniosłe: „Lecz pytam was: czy lepiej zgodzić się na życie pozbawione ideałów, na świat
zbudowany wyłącznie na obraz człowieka, czy ofiarnie szukać prawdy, dobra,
sprawiedliwości, pracować dla świata, który będzie odbiciem piękna Bożego, nawet za cenę
ciężkich prób, którym trzeba stawić czoło?”
Papież wielokrotnie podkreślał, abyśmy pamiętali, że Jezus nas kocha. Niezależnie od
naszych słabości i upadków - On zawsze jest z nami. Musimy mu tylko zaufać i pozwolić, by
to właśnie on prowadził nas przez życie. Bo przecież: „Nie bójcie się kochać Chrystusa.
Miłujmy go tak, jak i on nas umiłował, oddając za nas swoje życie. „Chrystus pyta każdego
i każdą z Was: „Czy miłujesz...?”. Chrystus pyta: „Czy miłujesz Mnie...?”. Chrystus pyta:
„Czy miłujesz Mnie bardziej...?”. Wejdź w głębię swego młodego serca. Tam znajdziesz
odpowiedź. Miłość jest w Tobie. To Boży dar. A zatem patrz w przyszłość i nie bój się
powiedzieć Chrystusowi: tak. Choć to miłość wymagająca, nie bój się kochać Chrystusa. On
pierwszy nas umiłował... – umiłował do końca”.
Jan Paweł II napominał, abyśmy nie pozwolili się zniewolić, nie dali się omamić
panującym teraz trendom: „Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych
skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem
trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem
prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić
pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się
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odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.
Bądźcie pełni wiary i nadziei – czytamy w wielu nauczaniach Ojca Świętego. Nawet
gdy upadamy, Jezus jest zawsze z nami i pomaga nam wstać. Wystarczy głęboko wierzyć,
a już nigdy nie będziemy sami. „Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei. Postawcie swoje życie na
niej. Nie jesteśmy sumą naszych słabości i upadków. Jesteśmy sumą miłości Ojca dla nas,
naszej prawdziwej zdolności stawania się obrazem jego Syna”.
Na tej trudnej drodze życia powinniśmy mieć wsparcie, dlatego szanujmy swoich
rodziców. Oni poświęcili nam swoje życie i są opoką w życiu codziennym. Mają wiedzę
i doświadczenie, za które powinniśmy ich szanować. Papież także w tym względzie świetnie
rozumiał ludzi młodych: „Nieraz jesteście bardzo krytyczni wobec świata dorosłych - ja sam
byłem taki jak wy - a czasem oni są bardzo krytyczni wobec was - to też jest prawdą. Nie ma
w tym nic nowego i czasem ta krytyka ma realne podstawy. Pamiętajcie jednak zawsze, że
zawdzięczacie swoim rodzicom życie i wychowanie”.
Jan Paweł II przypominał nam również o roli sumienia. Najważniejsze jest to, by
pamiętać, że to głos Boga w naszym życiu. Nigdy nie powinniśmy go zagłuszać. To właśnie
sumienie pomaga odróżnić nam dobro i zło. Jak powiedział Jan Paweł II: „Młodzieży, nie
ulegaj tej rozpowszechnionej, fałszywej moralności. Nie zagłuszaj swojego sumienia!
Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam
z Bogiem”.
Papież polecał nas także opiece Matki Bożej. Abyśmy zaufali Maryi, gdyż Ona jest
matką każdego z nas i wesprze swoje dzieci w trudnych sytuacjach. Da nam siłę, byśmy
poradzili sobie z naszymi problemami. Nie możemy o niej zapominać. Mówi nam o tym
również Jan Paweł II, wskazując na szczególną siłę modlitwy różańcowej: „Nie wstydźcie się
odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy
i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajacie się odmawiać go ze sobą, w waszych
grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym
rodzicom i rodzeństwu gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta
modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości i radosnymi i wytrwałymi
w nadziei”.
Musimy pamiętać, że nasze życie jest drogą, na której zwłaszcza młodzi ludzie
potrzebują drogowskazów. To właśnie Jan Paweł II dał nam pewne wskazówki, wspierał nas
i mówił, czym w swoim życiu powinniśmy się kierować. Papież podpowiadał, jakie wartości
powinny być dla nas ważne i jak powinniśmy ukształtować swoje życie. Chciałabym, żeby
słowa Papieża pomogły Wam odnaleźć swoją drogę w życiu i ukształtowały Wasz system
wartości. By tak się stało, musimy mu tylko zaufać i podążać za jego wskazówkami. Wtedy
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każdy z nas, młodych, zagubionych ludzi, będzie miał szansę na świętość - tak jak Jan Paweł
II, autorytet naszych czasów.
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