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DZIEŃ 5 – MŁODZIEŻ 

Musicie od siebie wymagać nawet, gdyby inni od was nie wymagali! 

Tylko wymagając od siebie, wbrew powszechnemu przyzwoleniu na 

„pójście na łatwiznę”, można, bowiem przyjąć i realizować inne 

papieskie wezwanie – by „więcej być” zamiast „więcej mieć”. Dzisiejsze 

„więcej być” młodego człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy 

— nie możecie z tego zrezygnować, od tego zależy przyszłość każdego i 

wszystkich — trwania pulsującego świadectwa wiary i nadziei. 
 

Młodzi przyjaciele… Bądźcie błogosławieni! Bądźcie błogosławieni 

wraz z Maryją, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana. 

Bądźcie błogosławieni. Niech znak Niewiasty obleczonej w słońce idzie z 

wami, niech idzie z każdą i każdym po wszystkich drogach życia. Niech was 

prowadzi ku spełnieniu w Bogu waszego przybrania za synów w Chrystusie. 

Zaprawdę, zaprawdę. Wielkie rzeczy Pan wam uczynił! Wielkie rzeczy Pan 

nam uczynił! 

Wy, drodzy młodzi przyjaciele, dziewczęta i chłopcy, macie być 

świadkami wiernymi i odważnymi tych „wielkich rzeczy” w waszych 

środowiskach, wśród rówieśników, we wszystkich okolicznościach życia. Jest 

z wami Maryja, Dziewica z Nazaretu, uległa każdemu tchnieniu Ducha 

Świętego. Ta, która przez swoją wspaniałomyślną odpowiedź na zamierzenie 

Boga, przez swoje „niech mi się stanie”, otwarła światu upragnioną od 

dawna perspektywę zbawienia. Patrząc na Nią, pokorną Służebnicę 

Pańską, wziętą dziś do chwały niebios, mówię do was słowami św. Pawła: 

„Postępujcie według ducha” (Ga 5,16). 

Pozwólcie, by „Duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch 

wiedzy, pobożności i bojaźni Pańskiej” (por. Iz 11,2) przenikał wasze serca i 

wasze życie i by za waszym pośrednictwem przekształcał oblicze ziemi. 

Przeniknięci mocą, która od Niego pochodzi, stawajcie się budowniczymi 

nowego świata: świata innego, opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, na 

solidarności, na miłości. Drodzy młodzi przyjaciele! Przyjmijcie Ducha 

Świętego i bądźcie mocni! 
 

Jan Paweł II, Homilia na zakończenie VI ŚDM,Częstochowa, 15 sierpnia 1991 



MÓDLMY SIĘ: 

Boże, nasz Ojcze, od młodości zapraszasz nas na swoje 

drogi. Młodzież ma w Twoim Synu Mistrza, który uczy jak 

cierpliwie i wytrwale kształtować w sobie nowego człowieka, 

odkrywać swoje powołanie, aby skutecznie budować 

cywilizację miłości. Modlimy się do Ciebie za młodzież, by nie 

dała się zniewolić ślepym pożądaniom i okłamaną miłością. 

Niech święty Jan Paweł II, który szukał młodych i z 

wzajemnością ukochał, pozostanie w gronie świętych ich 

wzorem i patronem, a dla nas prosimy o łaskę... (tu wymienić 

prośby). Przez Chrystusa Pana naszego. 

 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., 

Chwała Ojcu..., Litania… 

 


