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DZIEŃ 3 – CZŁOWIEK  
 

 Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc 

miłością, na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa 

zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą 

się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i 

oddanie Chrystusowi.  
 

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 

niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, 

jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, 

jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Dlatego właśnie Chrystus-

Odkupiciel, […] „objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi”. To jest ów 

ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne” (J 3, 16) […] przez Syna-Słowo, który stał się człowiekiem […].  
 

Bóg wszedł w dzieje człowieka, stał się - jako człowiek - jednym z miliardów, 

a równocześnie Jedynym! Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie, powtarzając, 

wyznanie św. Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego”, bo tylko w Nim, Synu Bożym, jest nasze zbawienie. Poprzez […] 

wszystkie kierunki działalności, w której Kościół wyraża siebie, stale musimy dążyć 

do Tego, który jest Głową, do Tego, „przez którego wszystko się stało i dzięki 

któremu, także my jesteśmy”.   
 
 

Kościół nie przestaje słuchać Jego słów, odczytuje je wciąż na nowo, każdy 

szczegół Jego życia. Kościół żyje Jego tajemnicą, czerpie z niej bez wytchnienia i 

stale szuka dróg, ażeby tę tajemnicę swojego Mistrza i Pana przybliżać ludzkości: 

ludom, narodom oraz nowym pokoleniom, każdemu. Człowiek odnajduje w 

Chrystusie swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa.  
 

Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako 

wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo! Człowiek, który chce zrozumieć 

siebie do końca […] przybliżyć się do Chrystusa, musi niejako w Niego wejść z 

sobą samym, musi sobie „przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i 

Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, 

wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem 

nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro 

zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela, skoro Bóg „Syna swego 

Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. 

J 3,16).     
                                                            Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis, 1979  



MÓDLMY SIĘ:  
  

Boże, nasz Ojcze, Ty jesteś miłością i pierwszy nas 

pokochałeś. Twój Syn dla naszego zbawienia stał się 

człowiekiem, a objawiając swym braciom i siostrom prawdę 

o miłości, pozwolił im zrozumieć samych siebie i odkryć sens 

własnego istnienia. Prosimy Cię, aby święty Jan Paweł II, 

niestrudzony obrońca godności człowieka, dobry pasterz, 

poszukujący dusz zagubionych w bezładzie życia i 

pogrążonych w beznadziei, został ukazany, jako wzór 

świętości, a nam za jego wstawiennictwem użycz łaski...   

(tu wymienić prośby).   

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  
  

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...,  

Chwała Ojcu..., Litania…  
  

   


