
Święty Jan Paweł II bardzo kochał ludzi młodych – nie bez powodu nazwany jest 
Papieżem Młodzieży. Jednak na ile my, ludzie młodzi znamy jego naukę? Na ile znamy 
wskazówki, które do nas kierował? Czy potrafimy przywołać jakieś jego słowa, które nie 
dotyczą kremówek? Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej razem z innymi 
szkołami i przedszkolami w Częstochowie pragnie przyłączyć się do uczczenia osoby Jana
Pawła II w 42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 16-tego października 
2020 r. chcemy przybliżyć słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II do nas skierował.

***

Tak, Drodzy Przyjaciele! Chrystus nas kocha i to kocha nas zawsze! Kocha nas także
wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy nie odpowiadamy na Jego oczekiwania względem nas.

Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia.

***

Dlaczego potrzebujemy Chrystusa? Bo Chrystus objawia prawdę o człowieku, o jego życiu i
przeznaczeniu. Pokazuje, jakie jest nasze miejsce przed Bogiem – jako stworzeń i grzeszników, jako
odkupionych przez Jego własną śmierć i zmartwychwstanie, jako pielgrzymów do domu Ojca. Uczy

nas najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego.

***

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom
ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej być.

***

Młodzi Przyjaciele, miejcie świętą ambicję być świętymi, tak jak Bóg jest święty!

***

Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im
sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. Odkupiciel ludzkości niejako dzieli się z nimi

troską o innych ludzi: o rodziców, o kolegów i koleżanki. Czeka bardzo na ich modlitwę. Jakże
ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się

z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci.

***

Jezus – zażyły przyjaciel każdego młodego człowieka – ma słowa życia.

***

Nie bójcie się zbliżyć do Chrystusa, przekroczyć progu Jego domu, rozmawiać z Nim twarzą w
twarz jak z przyjacielem. Nie bójcie się nowego życia, które On wam ofiarowuje.”

***


