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ZACZĘŁO SIĘ OD LISTU...
Rozważania Listu Apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II
„Do Młodych całego świata”
z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 1985
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Życzenia na Rok Młodzieży
Chrystus rozmawia z młodymi
Młodość jest szczególnym bogactwem
Bóg, który jest miłością
Pytanie o żywot wieczny
O moralności i sumieniu
"Jezus spojrzał na niego z miłością"
"Chodź za Mną!"
Projekt życia a powołanie chrześcijańskie
Oblubieńczy "Wielki Sakrament"
Dziedzictwo
Talenty i zadania
Samowychowanie a zagrożenia
Młodość jako "wzrastanie"
Wielkie wyzwanie przyszłości
Końcowe przesłanie

WSTĘP

Jaki jest sens mojego życia? Po co żyję? Ku czemu żyję?
Oto tylko niektóre z pytań, jakie stawia sobie każdy człowiek. Czyni to przede
wszystkim w młodym wieku, gdy po raz pierwszy świadomie i całkowicie w sposób wolny
próbuje odnaleźć samego siebie, swoje powołanie i swoje miejsce w świecie.
Ojciec Święty Jan Paweł II wyszedł naprzeciw tym nurtującym pytaniom młodego
wieku, udzielając na nie ewangelicznej odpowiedzi w swym "Liście apostolskim do młodych
całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży", ogłoszonym 31 III 1985 r. i
skierowanym do każdego młodego człowieka. Chcemy pójść śladami tego Listu i powtórnie
odczytywać jego niezgłębioną treść. Pragniemy, aby ona pomogła młodym przede wszystkim
wejść w siebie a następnie w rzeczywistość świata, Kościoła, Ojczyzny, rodziny. Chcemy
przecież pośród dróg tej ziemi ciągle na nowo odszukiwać ścieżki Chrystusa, aby idąc nimi

dojść do domu Ojca. Od tego Listu rozpoczęła się też „przygoda” Papieża z młodymi, która
przybrała postać cyklicznych spotkań w ramach Światowych Dni Młodzieży. Jesteśmy w
przededniu kolejnego 31. Dnia Młodzieży, które odbędzie się w Krakowie w roku 2016.
Ostatnie „polskie” spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży mialo miejsce w
Częstochowie, w 1991 roku, przed Obliczem matki Bozej jasnogórskiej.
Potrzeba takiej naszej myśli, takiej mobilizacji woli, aby podjąć wysiłek pracy nad sobą,
kształtowania dojrzałej osobowości chrześcijanina i katolika, który w trosce o innych jest
gotowy do pracy apostolskiej, aby wielu rówieśników poprowadzić do Chrystusa, wskazać im
nowy model życia, zachwycić Bożym światem. Tej gotowości uszlachetniania swego serca,
tego apostolskiego zapału chcielibyśmy zaczerpnąć z Listu następcy św. Piotra, naszego
rodaka, Jana Pawła II, teraz już Świętego. Przemawia ciagle aktualną myślą do kolejnego
pokolenia młodych wiernych.
Celem proponowanych rozważań jest pomoc w zrozumieniu i zgłębianiu tekstów Ojca
Świętego, który zachęcał młodych całego świata do wspólnej zadumy i modlitwy. Teksty te
niosą podpowiedź na pytanie młodego człowieka, co ze swoim jedynym, niepowtarzalnym
życiem zrobić.
Jeżeli ktokolwiek po zapoznaniu się z tymi rozważaniami lepiej zrozumie "List do
młodych", a zwłaszcza jeśli się w nim rozmiłuje i będzie go czytał jako stałą lekturę, aby jego
treściami nakarmić głód swego młodego życia, wówczas te rozważania spełnią swój cel.
Każdy rozdział proponowanych materiałów obejmuje:
1.
rozdział Listu do Młodych Jana Pawła II,
2.
rozważanie,
3.
wybrane teksty z literatuiry, jako ilustrację podjetej problematyki;
4.
szczególowe pytania, na które można odpowiedzieć w grupie rówieśników,
podczas wspólnej dyskusji i wyniany mysli.
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