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DZIEŃ 2 – PRAWDA 
 

Nie wolno nikomu narzucać własnej „prawdy”. Prawda zwycięża 

tylko własną mocą. Narzucanie własnych poglądów prowadzi do 

zaostrzenia stosunków międzyludzkich, powstania sprzeczności i 

napięć. Stąd warunkiem zachowania pokoju w świecie jest 

poszanowanie wolności sumienia innych ludzi, nawet, jeśli myślą 

zupełnie inaczej. 

Prawda jest światłem ludzkiego umysłu. Jeżeli od młodości stara się 

on poznawać rzeczywistość w różnych jej wymiarach, to w tym celu, aby 

posiąść prawdę, aby żyć prawdą. Taka jest struktura ducha ludzkiego. 

Głód prawdy stanowi podstawowe jego dążenie i wyraz. Chrystus mówi: 

poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wśród słów zapisanych w 

Ewangelii te należą z pewnością do najważniejszych. Mówią, bowiem 

równocześnie o całym człowieku. Mówią o tym, na czym buduje się od 

wewnątrz, w wymiarach ducha ludzkiego, właściwa człowiekowi godność 

i wielkość. Godność ta nie zależy tylko od wykształcenia, choćby 

uniwersyteckiego - może być udziałem nawet analfabety – równocześnie 

jednak wykształcenie, systematyczna wiedza o rzeczywistości, powinna 

służyć tej godności. Powinna, więc służyć prawdzie. [...] 

Chrystusowe słowa poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli stają się 

istotnym programem. Młodzi mają - jeśli tak można wyrazić – wrodzony 

zmysł prawdy. Prawda zaś ma służyć wolności: młodzi mają także 

spontaniczne pragnienie wolności.  

A co to znaczy być wolnym? To znaczy: umieć używać swej wolności 

w prawdzie - być prawdziwie wolnym. Być prawdziwie wolnym - to nie 

znaczy, stanowczo nie znaczy: czynić wszystko, co mi się podoba, na co 

mam ochotę. Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę 

prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością. Jest zakłamaniem 

wolności. Być prawdziwie wolnym - to znaczy: używać swej wolności dla 

tego, co jest prawdziwym dobrem [...] być człowiekiem prawego sumienia, 

być odpowiedzialnym, być człowiekiem dla drugich. 
List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata 

z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 1985 



MÓDLMY SIĘ: 
 

Boże, nasz Ojcze, wierzący w Ciebie, pokładając nadzieję w 

Chrystusie, chcą Go naśladować i doznać cudu obfitego 

połowu. Pomóż wszystkim chrześcijanom naszego pokolenia 

wypłynąć na głębię prawdy, dobra i piękna. Uczyń świętego 

Jana Pawła II patronem nowej ewangelizacji, a nas przez jego 

przyczynę obdarz łaską... (tu wymienić prośby). 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., 

Chwała Ojcu..., Litania… 
 

 


