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Nie zaprzepa ci  bogactwa m odo ci

W pa dzierniku 2018 roku odby  si  Synod Biskupów na temat „M odzi, wia-

ra i rozeznawanie powo ania” zwo any przez papie a Franciszka. Inicjatywa ta 

i podj te tematy pokazuj , jak bardzo m odzie  jest bliska sercu papie a i ca-

ego Ko cio a. Tematyka ta wpisuje si  w ca y nurt troski o cz owieka w m o-

dzie czym wieku, czego wyrazem by y m.in. zainicjowane przez Jana Paw a II 

wiatowe Dni M odzie y organizowane od 1986 roku. Maj c na uwadze trosk  

Ko cio a o ludzi m odych, zostan  wykorzystane dokument ko cowy Synodu, 

nauczanie Franciszka i Jana Paw a II kierowane do m odych, zw aszcza przy 

okazji DM, by ukaza , e sama m odo  jest bogactwem oraz w czym przejawia 

si  bogactwo m odo ci — mi o , wolno , przyja  z Chrystusem — i dlaczego 

warto wykorzysta  ten okres ycia. Ukazane te  zostan  zagro enia, jakie niesie 

wspó czesny wiat dla wspó czesnego m odego cz owieka, oraz sposoby, jak je 

pokonywa , by bogactwo, jakim jest m odo , zosta o wykorzystane przez osoby 

j  prze ywaj ce. Warto te  zaznaczy , e m odo , o której mówi  Jan Pawe  II, 

Franciszek i dokument posynodalny, nie jest zamkni ta w adnym konkretnym 

przedziale wiekowym. Okre lana jest jako czas odkrywania, poznawania, podej-

mowania decyzji, dojrzewania, do wiadczania mi o ci, zawi zywania przyja ni, 

budowania wiadomej relacji wiary i mi o ci w Chrystusa. Mo na wi c próbo-
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wa  okre li  go, wykorzystuj c teksty ród owe, jako okres od ok. pi tnastego do 

ok. dwudziestego pi tego–trzydziestego roku ycia. Dlaczego ten okres jest tak 

wa ny w yciu cz owieka? Dlatego, e w ludziach m odych jest nadzieja. M odzi 

bowiem nale  do przysz o ci, a zarazem przysz o  nale y do m odych, wska-

zywa  Jan Pawe  II, a nadzieja, „zawsze jest zwi zana z przysz o ci , jest ocze-

kiwaniem «dóbr przysz ych», a jako cnota «chrze cija ska» jest ona zwi zana 

z oczekiwaniem dóbr wiecznych, które Bóg przyobieca  cz owiekowi w Jezusie 

Chrystusie”2. Papie  ten podkre la  te  i wi za  nadziej  z odpowiedzialno ci  

„za to, co kiedy  stanie si  tera niejszo ci , a obecnie jest jeszcze przysz o ci ”3. 

Na ten aspekt zwraca uwag  tak e Franciszek, wskazuj c, e odpowiedzialno  

za przysz o  i pok adan  nadziej  w przysz o ci wyra a si  przede wszystkim 

w tym, jak prze ywa si  m odo , czy m ody cz owiek pozwala si  o wieci  

i przemieni  przez wspania  wie  Ewangelii. Papie  pisze: „to ogromna od-

powiedzialno , bo m odo  jest nie tyle zas ug , ile darem Boga. M odo  

jest ask  i szcz ciem. Jest darem, który mo na bezu ytecznie zmarnowa  lub 

z wdzi czno ci  przyj  i prze ywa  w pe ni”4. I dodaje, e to w a nie

Bóg jest sprawc  m odo ci i dzia a w ka dym m odym cz owieku. M odo  jest 

czasem b ogos awionym dla m odego cz owieka, dla Ko cio a i wiata. To rado , 

pie  nadziei i szcz cia. Docenianie m odo ci oznacza postrzeganie tego okresu 

ycia jako czasu cennego, a nie jako fazy przej ciowej, w której ludzie m odzi 

czuj  si  pchni ci w doros o 5.

Nie mo na dlatego patrze  na m odo  tylko jako na czas przej ciowy, okres któ-

ry mija. M odo , mówi  Jan Pawe  II, jest pewnym wymiarem cz owiecze stwa, 

który trzeba zobaczy  i wype ni  prawd  i mi o ci . Wed ug niego te trzy ele-

menty: m odo  jako wymiar cz owiecze stwa, prawda i mi o  musz  si  spot-

ka , by m ody cz owiek móg  by  sob , bo ka dy cz owiek, by by  sob , musi 

y  w prawdzie i mi o ci6. Mo na wi c powiedzie , e ycie cz owieka, zw asz-

cza m odego, jest pielgrzymk  ci g ych odkry . Odkrywania w asnej to samo ci, 

odkrywania warto ci, które nadaj  kszta t yciu. I cho  ta odkrywcza podró  trwa 

2 Jan Pawe  II, List do m odych „Parati semper” (31.03.1985), n. 1.
3 Tam e.
4 Por. Franciszek, Adhortacja „Christus vivit” (25.03.2019), n. 134; ten e, „B ogos awieni 

czystego serca, albowiem oni Boga ogl da  b d ” (Mt 5,8). Or dzie na XXX wiatowy Dzie  M o-

dzie y, Watykan 31 stycznia 2015 r., [online] http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/

youth/documents/papa-francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html [30.10.2019], n. 1.
5 Tam e, n. 135.
6 Por. Jan Pawe  II, S owo z okna pa acu arcybiskupiego, Kraków 21 czerwca 1983 r., w: Jan 

Pawe  II do m odzie y (1978–2005). Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. M. D browska, 

Pozna  2005, (n. 5), s. 404–405.
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przez ca e ycie, to jest najbardziej widoczna w okresie m odo ci7. W lad za 

tymi wskazaniami warto ukaza , czym jest bogactwo m odo ci, elementy, które 

stanowi , e m odo  jest bogactwem, i jak przeciwstawia  si  wspó czesnym 

zagro eniom bogactwa m odo ci.

M odo  jako bogactwo

Pierwszym krokiem, wskazywa  Jan Pawe  II, by nie zaprzepa ci  bogactwa 

m odo ci jest przede wszystkim odkrycie, e „sama m odo  jest wyj tkowym, 

szczególnym bogactwem cz owieka, dziewczyny czy ch opca — i najcz ciej 

jako swoiste bogactwo bywa przez m odych prze ywana”8. Bogactwo m odo ci 

tkwi w tym, e jest to czas odkrywania. Odkrywania w asnej osobowo ci, to -

samo ci, sensu swego istnienia, odkrywania otaczaj cego wiata — wiata ludzi 

i wiata przyrody, wiata rzeczywisto ci dobra i z a. Jest to jednocze nie „czas 

planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych w asnych 

decyzji, które maj  znaczenie dla przysz o ci w wymiarze ci le osobowym ludz-

kiej egzystencji”9. Jest to — mówi dalej Jan Pawe  II 

okres szczególnej odpowiedzialno ci i nadziei, kszta towania osobowo ci, precy-

zowania tego, co najwa niejsze, idea ów i projektów yciowych, okres poszuki-

wania prawdy, a tak e d enia do prawdziwego szcz cia. Jest to czas, w którym 

cz owiek odczuwa najwi ksz  potrzeb  akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej 

pragnie by  wys uchany i kochany10.

Tak e Franciszek zwraca uwag  na potrzeb  akceptacji samego siebie przede 

wszystkim pod tym wzgl dem, e duchowa to samo  tkwi w tym, e cz owiek 

jest umi owanym dzieckiem Boga. Bóg kocha cz owieka takim, jakim jest, z jego 

zaletami i jego wadami. Dla Boga ka dy cz owiek jest wa ny, wyj tkowy i warto -

ciowy11 i to do tego stopnia, e z mi o ci do cz owieka odda  swojego Syna Jezusa.

7 Por. ten e, Or dzie na XVIII wiatowy Dzie  Pokoju (01.01.1985), [online] http://www.vati-

can.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19841208_xviii-world-

-day-for-peace.html [29.10.2019], n. 10.
8 Ten e, List do m odych…, n. 3.
9 Por. tam e; ten e, Or dzie na IV wiatowy Dzie  M odzie y, w: Jan Pawe  II do m odzie y 

(1978–2005). Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. M. D browska, Pozna  2005, s. 71–75, 

tu: s. 71.
10 Ten e, Or dzie na II wiatowy Dzie  M odzie y,w: Jan Pawe  II do m odzie y (1978–2005). 

Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. M. D browska, Pozna  2005, s. 62–66, tu: s. 63.
11 Franciszek, Homilia w czasie Mszy w. podczas DM, Kraków, Campus Misericordiae, 

31 lipca 2016 r., [online] http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2016/documents/pa-

pa-francesco_20160731_omelia-polonia-gmg.html [30.10.2019].
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Bogactwo m odo ci jako czasu odkrywania Jan Pawe  II ukazuje, wyko-

rzystuj c ewangeliczny opis spotkania i rozmowy Chrystusa z m odzie cem 

(Mk 10,17–22) i pytanie m odego cz owieka: „co mam czyni , aby osi gn  

ycie wieczne?”. W odpowiedzi pada wskazanie do zachowania przykaza  De-

kalogu, gdy  w nim Stwórca wpisa  porz dek prawdy w serce cz owieka, który 

warunkuje dobro i ad moralny, jest podstaw  godno ci cz owieka stworzonego 

na obraz Bo y i wskazuje cz owiekowi drog 12. Wtedy m odzieniec stwierdza, 

e „wszystkiego tego przestrzega  od m odo ci”. Wówczas — pisze Ewangeli-

sta — Jezus spojrza  na niego z mi o ci  i rzek  mu: „jednego ci brakuje. Id , 

sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a b dziesz mia  skarb w niebie. Po-

tem przyjd  i chod  za Mn !”. W tym miejscu rozmowy, zauwa a Jan Pawe  II, 

zmienia si  klimat wydarzenia, bowiem m odzieniec „spochmurnia  na te s owa 

i odszed  zasmucony, mia  bowiem wiele posiad o ci”13. Czy „spochmurnia  i od-

szed  zasmucony” tylko dlatego, e nie chcia  zostawi  posiad o ci, których mia  

wiele, czy te  nie chcia  podj  trudu odkrywania i poznawania tego, co Chry-

stus mia  mu do zaproponowania, mówi c „pójd  za Mn ?”. A mo e dlatego, e 

mia  ju  swój plan na ycie, którego nie chcia  zostawi , nie chcia  skonfronto-

wa  z propozycj  Jezusa? Mo e odszed  dlatego, e nie chcia  podj  trudu od-

krywania razem z Chrystusem? A mo e dlatego — jak czytamy w Dokumencie 

posynodalnym — „m ode pokolenia cechuje specyficzne podej cie do rzeczy-

wisto ci, w którym ludzie m odzi domagaj  si  akceptacji i poszanowania ich 

oryginalno ci”14. Mo e ten m ody cz owiek oczekiwa , e Chrystus zaakceptuje 

jego sposób post powania, pochwali go i on wtedy odejdzie zadowolony? Tym-

czasem Chrystus zaprasza go do wyj cia z jego wiata, by razem odkrywa  to, 

co jest do odkrycia, nie zamykaj c si  tylko w tym, co jest znane i bezpieczne. 

Chrystus zaprasza go w podró  odkrywania bogactwa, którym jest on sam wraz 

ze sw  m odo ci , odkrywania wiata i Jego Stwórcy. Oczywi cie wymaga to 

podj cia pewnego ryzyka i zaufania Chrystusowi. M ody cz owiek jednak nie 

chcia  wyj  ze swoich przyzwyczaje  i bezpiecznych miejsc, nie chcia  podj  

ryzyka poznawania i odkrywania ycia razem z Chrystusem.

Ewangeliczne pytanie: „co mam czyni ?” pokazuje, e m odo  jest tym 

bogactwem — pisa  Jan Pawe  II — które okazuje si  w pytaniach. „Stawiane 

czasem w sposób niecierpliwy, pomimo e odpowied  na nie nie mo e by  po-

spieszna ani powierzchowna. Chodzi bowiem o odpowied , która dotyczy ca ego 

12 Por. Jan Pawe  II, Przemówienie podczas nabo e stwa czerwcowego, Elbl g, 6 czerwca 

1999 r., [online] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/elblag_06061

999.html [4.06.2019], n. 3.
13 Ten e, List do m odych…, n. 2.
14 M odzi, wiara i rozeznawanie powo ania. Dokument Ko cowy XV Zgromadzenia Ogólnego 

Synodu Biskupów (27.10.2018), n. 45.
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ycia, która zamyka w sobie ca okszta t ludzkiej egzystencji”15, która musi by  

stanowcza i prawdziwa, cho  czasem mo e by  trudna do przyj cia16. Pytania te 

dotycz  g ównie warto ci, sensu, prawdy o dobru i z u, dotycz  projektu ca e-

go ycia. Dotycz  te  obecno ci Boga w yciu, „gdy  cz owiek nie mo e siebie 

poj  bez Boga i nie mo e te  siebie urzeczywistni  bez Boga”17. A poniewa  

Bóg objawi  si  w pe ni w swoim Synu, wi c pytania te prowadz  do Chrystusa. 

Z drugiej jednak strony, zarówno pytania, jak i odpowiedzi na stawiane pytania 

od Chrystusa odwodz . M ody cz owiek z Ewangelii, us yszawszy odpowied , 

odszed . Dlaczego tak si  dzieje? Jan Pawe  II wskazuje, e nad 

decyzj  m odego cz owieka o odej ciu od Chrystusa zaci y y w ko cu tylko bo-

gactwa zewn trzne — to, co posiada , a nie to, kim by . To, kim by  w a nie jako 

m ody cz owiek — owo wewn trzne bogactwo, które kryje si  w ludzkiej m odo-

ci — przyprowadzi o go do Jezusa. Kaza o mu tak e postawi  pytania, w których 

chodzi najwyra niej o projekt ca ego ycia. Co mam czyni ? Co mam czyni , aby 

osi gn  ycie wieczne? Co mam czyni , aby moje ycie posiada o sens?18.

Podobnie jest dzisiaj. Wielu m odych, i nie tylko m odych, przychodzi do Chry-

stusa, bo wiedz , a przynajmniej wewn trznie czuj , e tylko z Nim mo na nada  

yciu sens, odkrywaj c pi kno ycia i prze ywaj c je w swój w asny oryginal-

ny sposób, realizuj c tym samym dar cz owiecze stwa i powo anie do mi o ci 

i wi to ci. Wielu te  m odych odchodzi dzi  od Chrystusa, bo to, co „posiadaj ”, 

nie pozwala im pój  za Chrystusem, by z Nim odkrywa  uroki ycia i prze ywa  

je zgodnie z Jego wskazaniami i stawianymi wymaganiami. Przyj cie do Chry-

stusa pozwala zrozumie , e „zachowanie przykaza ” w sposób autentyczny jest 

odpowiedzi  na pytanie: „co mam czyni , aby moje ycie mia o sens, aby nie 

zatraci  bogactwa m odo ci”. Przykazania stanowi  bowiem o warto ci moral-

nej ludzkich czynów, a wi c o warto ci cz owieka. Dlatego potrzeba spotkania 

z Chrystusem i pój cia drog  wskazan  przez Niego. Chodzi tu o pe n  i dog b-

n  autentyczno  cz owiecze stwa, bowiem Jan Pawe  II uczy: 

podstawowym powo aniem cz owieka jest „by  cz owiekiem” na miar  daru, jaki 

otrzyma . Na miar  tego „talentu”, którym jest samo cz owiecze stwo, a z kolei 

dopiero na miar  wszystkich talentów, jakimi zosta  obdarzony. W tym znaczeniu 

Bóg chce ka dego cz owieka „dla niego samego”. […] W zamy le Boga wszak e 

15 Por. Jan Pawe  II, List do m odych…, n. 3.
16 Por. tam e, n. 4. 
17 Por. tam e.
18 Tam e, n. 3.
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powo anie ludzkiej osoby si ga dalej, poza granice czasu […] Bóg chce cz owieka 

obdarzy  uczestnictwem w swym Boskim yciu19.

Droga wskazana przez Chrystusa, droga Dekalogu, jest t , która prowadzi do pe -

ni ycia i do osi gni cia celu, jakim jest ycie wieczne, o które pyta  m odzieniec 

z Ewangelii i o które pytaj  m odzi dzi .

Drog  ycia zawsze przebywa si  w relacji z innymi lud mi. Nikt nie idzie 

sam przez ycie, zawsze czyni to z innymi. I tu napotykamy kolejny element bo-

gactwa m odo ci wskazany przez Jana Paw a II, jakim jest w a nie pragnienie 

wej cia w osobist  relacj  z innymi osobami. M odo  jest bogactwem, mówi 

papie , gdzie ka dy odczytuje swoje cz owiecze stwo jako swój wewn trzny 

wiat, jako „swoisty obszar bytowania «z drugimi» i «dla drugich»”20. Ogrom-

ne znaczenie maj  tu relacje przyja ni i przynale no ci do grup rówie niczych. 

Wyra aj  si  one w spontanicznej otwarto ci na ró norodno , integracj  i dialog 

mi dzyosobowy, a wa nym elementem budowania relacji jest znaczenie wra e , 

uczu , emocji jako sposobu wyra ania rzeczywisto ci i pierwsze stwa dzia ania 

przed teoretycznymi przemy leniami i analizami21. Jak czytamy w Dokumencie 

posynodalnym: 

relacje z rówie nikami stanowi  fundamentalne do wiadczenie interakcji i stop-

niowego uniezale niania si  od rodowiska rodzinnego. Przyja  i konfrontacja 

stwarzaj  okazj  do wzmocnienia umiej tno ci spo ecznych i relacyjnych w kon-

tek cie, w którym nie jest si  ocenianym i os dzanym22. 

Otwarto  na drugiego cz owieka wskazuje te  na szczególn  cech  dzisiejszej 

m odzie y, jak  jest zaanga owanie spo eczne. Wielu m odych jest gotowych 

w cza  si  w inicjatywy wolontariatu, przejawia aktywn  postaw  obywatelsk  

i solidarno  spo eczn . Zaanga owanie spo eczne i bezpo redni kontakt z ubo-

gimi pozostaj  fundamentaln  okazj  do odkrywania lub pog biania wiary i ro-

zeznawania swojego powo ania23.

W adhortacji Christus vivit papie  Franciszek wskazuje na konieczno  od-

krycia i zachowania w asnej to samo ci, autentyczno ci i oryginalno ci, któ-

r  ka dy cz owiek posiada. Ukazuje to na przyk adzie m odego ch opca, Carla 

19 Ten e, List do rodzin „Gratissimam sane” (2.02.1994), n. 9.
20 Por. ten e, List do m odych…, n. 7.
21 Por. M odzi, wiara i rozeznawanie powo ania…, n. 45.
22 Por. tam e, n. 36.
23 Por. tam e, n. 46; por. Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami DM, 

Stadion Rommel Fernández (Panama), 27 stycznia 2019 r., [online] http://w2.vatican.va/content/

francesco/pl/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190127_panama-volontari-

-gmg.html [30.10.2019].
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Acutisa24, który potrzeb  prze ywania ycia w sposób oryginalny dla ka dego 

wyrazi  w s owach: „wszyscy rodz  si  jako orygina y, ale wielu umiera jako 

kserokopie”25. Oznacza to, e ka dy powinien prze ywa  swoje ycie i powo a-

nie do wi to ci na swój oryginalny sposób, a nie kopiuj c innych. Na ladowa-

nie wi tych nie oznacza wszak e kopiowania ich sposobu bycia i prze ywania 

wi to ci — mówi papie  Franciszek. wiadectwa ich ycia s u  temu, by pobu-

dza  i motywowa , a nie po to, by je kopiowa , gdy  to mog oby wr cz oddala  

od wyj tkowej i specyficznej drogi, jak  dla ka dego przygotowa  Bóg. Ka dy 

24 Carlo Acutis urodzi  si  3 maja 1991 roku w Londynie w g boko wierz cej rodzinie, ale 

wi kszo  swojego ycia sp dzi  we W oszech. Jego rodzicami chrzestnymi zostali dziadkowie. Ju  

jako czteromiesi czne dziecko mia  za sob  wypowiedziane pierwsze s owa „mama” i „tata”. Od 

przedszkola wyró nia  si  niezwyk ymi cechami charakteru. By  spokojnym, u miechni tym 

ch opcem, a gdy które  dziecko uderzy o go zabawk , nigdy nie odpowiada  tym samym. Mówi , 

e Pan Bóg nie by by z tego zadowolony. Nic wi c dziwnego, e Carlo by  przez wszystkich bardzo 

lubiany i to do tego stopnia, e gdy przebywa  na wakacjach u swoich dziadków w Centoli (w o-

skim mie cie nad Morzem Tyrre skim), to od tamtejszych mieszka ców dostawa  owoce w prezen-

cie. By  pilnym uczniem, ale przy tym zwyk ym ch opcem. Lubi  kreskówki i gra  na saksofonie. 

W szkole wyró nia  si  w informatyce. Pisa  programy informatyczne, w liceum zajmowa  si  stro-

n  internetow  parafii Santa Maria Segreta w Mediolanie i stworzy  stron  dla wolontariatu Insty-

tutu Leona XIII (chodzi  do liceum przy tym instytucie). Sam uczy  si  programowania, podobnie 

jak wcze niej gry na saksofonie. Cechowa a go uprzejmo  i wra liwo  na drugiego cz owieka. 

Dozorcy domów, które mija , do dzisiaj wspominaj , e zawsze mówi  im „dzie  dobry”, a kucharz 

dziadków, e po ka dym obiedzie przychodzi  do kuchni, eby mu podzi kowa  za smaczny posi-

ek. Nauczycielka zapami ta a, e „podczas szkolnych kiermaszów bo onarodzeniowych za swoje 

oszcz dno ci kupowa  dla wszystkich prezenty”. Mia  te  zdolno  i umiej tno  rozmawiania 

z lud mi w ka dym wieku. Carlo nie pod a  lepo za mod  i zakrywa  sobie oczy r k , eby nie 

ogl da  w telewizji gorsz cych scen. Postanowi  y  w czysto ci. Jeden z kolegów napisa  o nim 

wiadectwo, w którym tak go zapami ta : „Carlo by  wyj tkowy. W klasie by  pewien niezbyt roz-

garni ty ch opiec, z którego wy miewa a si  i artowa a cz  uczniów, a którego Carlo zawsze 

broni ”. Ch opiec regularnie je dzi  z rodzicami do Asy u i jak wyzna , by o to miejsce, w którym 

czu  si  najszcz liwszy. Stara  si  na ladowa  w. Franciszka z Asy u i w. Antoniego z Padwy. 

Mia  szczególne nabo e stwo do Matki Bo ej Fatimskiej i czci  Niepokalane Serce Maryi. Co-

dziennie uczestniczy  we Mszy w. i odmawia  Ró aniec. Eucharysti  nazywa  „swoj  autostrad  

do nieba”. Modli  si  za dusze w czy cu cierpi ce. Nie wstydzi  si  swojej wiary. Rozmy la  

o m ce Pana Jezusa. Troszczy  si  o ubogich. ebrakom dawa  ja mu n  ze swojego kieszonkowe-

go, rozmawia  z nimi, a chorej bezdomnej przyjació ce jednego z nich z pomoc  swojej mamy za-

atwi  pobyt w szpitalu. Pewnego dnia Carlo zachorowa . Lekarze zdiagnozowali wink . Gdy le a  

chory w domu, powiedzia : „wszystkie cierpienia, które b d  musia  znie , ofiaruj  Panu w inten-

cji papie a i Ko cio a, abym móg  unikn  czy ca i pój  prosto do nieba”. Potem trafi  do szpita-

la. Okaza o si , e nie by a to winka a bia aczka typu M3 (bardzo trudna do wyleczenia). Choroba 

Carla trwa a ok. pó tora tygodnia. Zmar  12 pa dziernika 2006 roku, maj c zaledwie 15 lat. Obecnie 

trwa jego proces beatyfikacyjny. Zob: Agata, Carlo Acutis — 15-letni m ody ch opak kandydatem 

na o tarze, Parafia rzymskokatolicka pw. Pierwszych m czenników Polski w Gorzowie Wielkopol-

skim (19.08.2018), [online] https://meczennicy.pl/news/carlo-acutis-15-letni-mlody-chlopak-kan-

dydatem-na-oltarze/ [4.06.2019].
25 Franciszek, Christus vivit…, n. 106.
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musi odkry  i rozwija  na swój sposób w asn  to samo  i osobowo , by stawa  

si  pe niej sob  i pozostawi  lad, który jest wyj tkowy i charakterystyczny dla 

ka dego26.

W tym odkrywaniu bogactwa m odo ci i pe ni cz owiecze stwa, w asnej 

i oryginalnej drogi realizacji powo ania do wi to ci nie mo na te  zapomina  

o ró nicy p ciowej mi dzy m czyzn  a kobiet  wraz z ich specyficznymi da-

rami, szczególn  wra liwo ci  i do wiadczeniami wiata — czytamy w Doku-

mencie ko cowym Synodu. Biblia przedstawia m czyzn  i kobiet  jako równo-

rz dnych partnerów wobec Boga (por. Rdz 5,2), a jednocze nie zaznacza ró nic  

mi dzy p ciami jako tajemnic  konstytuuj c  cz owieka jako istot  niepowta-

rzaln . „Relacja mi dzy m czyzn  a kobiet  jest w niej rozumiana jako powo-

anie do wspólnego ycia we wzajemno ci, dialogu, komunii i p odno ci (por. 

Rdz 1,27–29; 2,21–25) we wszystkich obszarach ludzkiego do wiadczenia”27. 

Zadaniem cz owieka — m czyzny i kobiety — jest urzeczywistnienie przymie-

rza zawartego z Bogiem zgodnie z Jego planem.

Bogactwo, jakim jest okres m odo ci, wymaga wi c ci g ego wysi ku, odkry-

wania, stawiania pyta  i poszukiwania odpowiedzi. Aby tak by o — mówi Fran-

ciszek — jest konieczne podj cie wysi ku stania si  odkrywcami i dostrze enia, 

e wskazana przez Chrystusa droga przestrzegania przykaza  wyra a pragnie-

nie szcz cia cz owieka i fascynacji yciem28, które On ma do zaproponowania. 

M odzi musz  te  mie  na uwadze, e „m odo  to okres ycia, który musi si  za-

ko czy , aby zrobi  miejsce doros o ci”29. I tak jak w yciu Jezusa, który „czyni  

post py w m dro ci, w latach i w asce u Boga i u ludzi” ( k 2,52), tak zadaniem 

ka dego m odego cz owieka jest równie  „wzrasta  i dojrzewa ”30, gdy  m o-

do  jest okresem, który mija, i który trzeba dobrze prze y , by w odpowiedzial-

ny sposób wkroczy  w doros e ycie.

26 Por. tam e, n. 162.
27 M odzi, wiara i rozeznawanie powo ania…, n. 13.
28 Franciszek, B ogos awieni czystego serca…, n. 2.
29 M odzi, wiara i rozeznawanie powo ania…, n. 68.
30 Por. Jan Pawe  II, Przemówienie po egnalne, Jasna Góra, 15 sierpnia 1991 r., w: Jan Pa-

we  II do m odzie y (1978–2005). Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. M. D browska, Po-

zna  2005, s. 246–249, tu: s. 246–247; ten e [Giovani Paolo II], Saluto conclusivo ai giovani che 

hanno partecipato alla VI Giornata Mondiale della Gioventù, Santuario di Jasna Gora, Giovedi, 

15 agosto 1991, [online] http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1991/august/do-

cuments/hf_jp-ii_spe_19910815_saluto-finale-wyd.html [27.11.2019], n. 1.
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Mi o  wymagaj ca i prawdziwa — bogactwem m odo ci

Bogactwo m odo ci to bogactwo do wiadczenia i prze ywania mi o ci w coraz 

bardziej wiadomy sposób. W encyklice O Chrystusie Odkupicielu cz owieka Jan 

Pawe  II pisa , e: 

cz owiek nie mo e y  bez mi o ci. Cz owiek pozostaje dla siebie istot  niezrozu-

mia , jego ycie jest pozbawione sensu, je li nie objawi mu si  Mi o , je li nie 

spotka si  z Mi o ci , je li jej nie dotknie i nie uczyni w jaki  sposób swoj , je li 

nie znajdzie w niej ywego uczestnictwa […]. To Chrystus-Odkupiciel objawia 

w pe ni cz owieka samemu cz owiekowi. Cz owiek w Chrystusie odnajduje swoj  

w a ciw  wielko , godno  i warto  swego cz owiecze stwa31. 

Zanim Chrystus zaprosi  m odego cz owieka do pój cia za Nim, pisze Ewangeli-

sta, e „spojrza  na niego z mi o ci ”. Ka dy cz owiek w spotkaniu z Chrystusem 

do wiadcza takiego mi osnego spojrzenia, do wiadcza, czym jest mi o  Boga, 

czym jest mi o , której potrzebuje, by czu  si  szcz liwym. Tak e przykazanie 

mi o ci dane przez Chrystusa otwiera cz owieka w stron  Boga i drugiego cz o-

wieka. Mi o  bowiem, pisa  w. Pawe  jest „wi zi  doskona o ci” (Kol 3,14), 

przez ni  cz owiek najpe niej dojrzewa. Dlatego wed ug Jana Paw a II „cz owie-

kowi koniecznie potrzebne jest to mi uj ce spojrzenie. Jest mu potrzebna wiado-

mo , e jest mi owany, e jest mi owany i wybrany odwiecznie”32. Mi o , któ-

rej do wiadczamy w spotkaniu z Chrystusem, jest mi o ci  w wymiarze daru33, 

i jak uczy Franciszek, tylko taka „mi o  motywuje, pobudza, ukierunkowuje ku 

yciu lepszemu i pi kniejszemu”34. Mi o , której cz owiek do wiadcza w spot-

kaniu z Chrystusem, jest 

„cierpliwa”, „ askawa” i „wszystko przetrzyma” (por. 1 Kor 13,4–7), jest tak e 

wymagaj ca. Jej pi kno polega w a nie na tym, e jest wymagaj ca i w ten sposób 

kszta tuje prawdziwe dobro cz owieka. Promieniuje prawdziwym dobrem […]. 

Mi o  jest bowiem prawdziwa tylko wówczas, gdy tworzy dobro osób i wspól-

not, i gdy tym dobrem obdarowuje drugich. Tylko za  cz owiek, który umie wy-

maga  od siebie samego w imi  mi o ci, mo e tak e wymaga  mi o ci od drugich. 

Bo mi o  jest wymagaj ca przede wszystkim dla tych, którzy s  otwarci na nauk  

Ewangelii35, 

31 Ten e, Encyklika „Redemptor hominis” (4.03.1979), n. 10; por. ten e, Or dzie na II wiato-

wy Dzie  M odzie y…, s. 63.
32 Por. ten e, List do m odych…, n. 7.
33 Por. tam e, n. 8.
34 Franciszek, Christus vivit…, n. 138.
35 Por. Jan Pawe  II, List do rodzin…, n. 14.
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na nauk  Chrystusa. Takiej mi o ci — pi knej i wymagaj cej — uczy Chrystus. 

Takiej mi o ci poszukuje cz owiek, gdy  tylko taka mi o  jest w stanie da  

szcz cie cz owiekowi. Ona pozwala wzrasta  w cz owiecze stwie, daje w yciu 

pierwsze stwo warto ciom duchowym, daje moc przeobra ania si  w 

„nowych ludzi”, coraz pe niej uznaj c i przyjmuj c w yciu obecno  Boga, który 

jest mi o ci ; Ojca, który odwiecznie mi uje ka dego cz owieka, i który stworzy  

cz owieka z mi o ci i dla mi o ci, który tak bardzo cz owieka umi owa , e wyda  

swego Syna Jednorodzonego na odpuszczenie naszych grzechów, aby my mogli 

si  z Nim pojedna , aby my yli zjednoczeni z Nim w mi o ci, która nie ma ko -

ca36. 

Na konieczno  do wiadczenia mi o ci Chrystusa jako sposobu kszta towania 

ycia wskazuje równie  Franciszek, przywo uj c fragment wiersza hiszpa skie-

go jezuity: „nic nie mo e by  wa niejsze ni  spotkanie Boga, czyli zakochanie 

si  w Nim w sposób absolutny i ostateczny. To, co kochasz, to, czym yje twoja 

wyobra nia, wp ywa na ca e twoje ycie”37. Je li cz owiek, zw aszcza m ody, 

do wiadczy mi o ci Chrystusa, to b dzie pragn  ni  y  i ofiarowywa  j  in-

nym. Cz owiek jest zdolny do takiej mi o ci, gdy  ta mi o  pochodzi od Boga 

i jest z Boga. Ona ogarnia ca e ycie i jest mo liwa dzi ki Duchowi wi temu, 

poniewa  „mi o  Bo a rozlana jest w sercach naszych przez Ducha wi tego, 

który zosta  nam dany” (Rz 5,5)38. Nale y podkre li , zw aszcza dzi , e wbrew 

ró nym opiniom jest to mi o , 

która nie przyt acza, która nie marginalizuje, nie ucisza i nie milczy, która nie 

upokarza ani nie zniewala. Jest to mi o  codzienna, dyskretna i respektuj ca, mi-

o  wolno ci i dla wolno ci, mi o , która leczy i uwznio la. To mi o , która wie 

wi cej o powstawaniu ni  upadkach, o pojednaniu ni  zakazach, o dawaniu nowej 

szansy ni  pot pieniu, o przysz o ci ni  przesz o ci39.

Ona daje moc, by „prze ywa  chwil  obecn , nape niaj c j  mi o ci , i wyko-

rzystywa  okazje, które nadarzaj  si  ka dego dnia, eby dokonywa  zwyk ych 

czynów w niezwyk y sposób”40. Do wiadczenie mi o ci Chrystusa jest sposobem 

realizacji marze  i yciowych planów. Ona daje si , by „ y  w pe ni dniem dzi-

36 Por. ten e, Or dzie na II wiatowy Dzie  M odzie y…, s. 63.
37 P. Arrupe, Enamórate, za: Franciszek, Christus vivit…, n. 132.
38 Franciszek, Christus vivit…, n. 132.
39 Tam e, n. 116.
40 Pi  chlebów i dwie ryby. Radosne wiadectwo wiary z wi ziennego cierpienia, Katowice 

2006, s. 18, za: Franciszek, Christus vivit…, n. 148.
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siejszym, ofiarowuj c go ca kowicie i nape niaj c ka d  chwil  mi o ci ”41. Fran-

ciszek, ukazuj c „m odo  jako czas, kiedy rozwija si  wielkie bogactwo uczucio-

we […], g bokie pragnienie prawdziwej mi o ci, pi knej i wspania ej”42, zach ca 

i mobilizuje, by m odzi nie zatracili wielkiej si y budowania to samo ci i relacji 

w prawdzie tkwi cej w zdolno ci do kochania i bycia kochanym. By nie pozwoli  

zak ama , zniszczy  czy zniekszta ci  prawdy o mi o ci przez instrumentalizacj  

i przedmiotowe traktowanie innych dla w asnych egoistycznych celów lub dla 

przyjemno ci43. Nie mo na, podkre la papie , mi o ci banalizowa  ani te  ograni-

cza  jej do aspektu seksualnego, pozbawiaj c j  jej podstawowych cech — pi kna, 

jedno ci, wierno ci i odpowiedzialno ci — i zach ca, by wci  na nowo odkry-

wa  pi kno powo ania cz owieka do mi o ci44. Prawdy tej mi o ci do wiadczamy 

w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, który przyszed , aby nam j  objawi .

Wolno  w prawdzie elementem bogactwa m odo ci

Cz owiek m ody pragnie y  w wolno ci. Wolno  jest wa nym elementem boga-

ctwa m odo ci, ale i tu, podobnie jak w do wiadczeniu mi o ci, nale y podkre -

li  aspekt prawdy w wolno ci. Zgodnie z nauk  Chrystusa: „Poznajcie prawd , 

a prawda was wyzwoli” (J 8,32) w Li cie do m odych Jan Pawe  II zwraca  uwa-

g , e 

prawda ma s u y  wolno ci. A by  wolnym, to znaczy umie  u ywa  swej wolno-

ci w prawdzie. By  prawdziwie wolnym, to nie znaczy czyni  wszystko, co mi 

si  podoba, na co mam ochot . Wolno  zawiera w sobie zawsze kryterium praw-

dy, dyscyplin  prawdy. Bez tego nie jest prawdziw  wolno ci . Jest zak amaniem 

wolno ci. By  prawdziwie wolnym, to znaczy u ywa  swej wolno ci dla tego, co 

jest prawdziwym dobrem. By  prawdziwie wolnym — to znaczy by  cz owiekiem 

prawego sumienia, by  odpowiedzialnym, by  cz owiekiem „dla drugich”45.

Mo na wi c powiedzie  za Janem Paw em II, e „wchodzimy tu w sam rdze  

ewangelicznej prawdy o wolno ci. Osoba pojawia si  przez wolno  w prawdzie. 

Nie mo na rozumie  wolno ci jako swobody czynienia czegokolwiek. Wolno  

oznacza nie tylko dar z siebie, ale oznacza te  wewn trzn  dyscyplin  daru”46. 

41 Tam e.
42 Ten e, B ogos awieni czystego serca…, n. 2.
43 Tam e.
44 Tam e.
45 Por. Jan Pawe  II, List do m odych…, n. 13.
46 Ten e, List do rodzin…, n. 14.
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Z tego te  powodu 

osoba ludzka, stworzona na obraz i podobie stwo Boga, nie mo e stawa  si  

niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, kon-

sumizmu, atwego sukcesu. Cz owiek nie mo e stawa  si  niewolnikiem swoich 

ró nych sk onno ci i nami tno ci, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym nie-

bezpiecze stwem trzeba si  broni . Trzeba umie  u ywa  swej wolno ci, wybie-

raj c to, co jest dobrem prawdziwym47. 

Wolno  dlatego musi by  zwi zana z odpowiedzialno ci , bo bez niej jest za-

przeczeniem samej wolno ci, i mi o ci. Staje si  cz ci  programu utylitaryzmu, 

zwi zanego z indywidualistycznie zaprogramowan  wolno ci 48, nie dostrzega-

j c drugiego cz owieka i jego dobra.

Staj c si  wolnym, cz owiek staje si  cz owiekiem sumienia i ostatecznie 

wybiera Boga, który jest samym dobrem, i to jest miar  jego cz owiecze stwa. 

Wed ug Jana Paw a II „cz owieka trzeba mierzy  miar  sumienia, miar  ducha, 

który jest otwarty ku Bogu”49. Papie  mówi , e ka dy cz owiek, zw aszcza m o-

dy, musi coraz bardziej stawa  si  cz owiekiem sumienia. e nie mo na sumie-

nia zag usza  i zniekszta ca , e po imieniu nale y nazywa  dobro i z o, e nie 

wolno prawdy o dobru i z u rozmazywa . Wskazywa  te , e m odo  to czas 

kszta towania i wypracowywania w sobie dobra, a tak e przezwyci ania tego, 

co z e, oraz e jest to jedno z podstawowych zada  m odo ci, którego nie mo na 

pomniejsza  ani spycha  na dalszy plan50. Nie mo na bowiem by  prawdziwie 

wolnym bez rzetelnego i g bokiego stosunku do warto ci, nawet w sytuacji, kie-

dy oka e si  to wymagaj ce i kosztowne. W a nie wtedy staje si  jasne, e to, co 

kosztuje, stanowi prawdziw  warto , a t  warto ci , o któr  trzeba walczy , jest 

samo cz owiecze stwo51. Takie dzia anie prowadzi wed ug niego do urzeczywist-

nienia w prawdzie, mi o ci i wolno ci obrazu Boga, który ka dy cz owiek w sobie 

nosi. Dlatego mówi  do m odych: „musicie od siebie wymaga , nawet gdyby inni 

od was nie wymagali”52. Stawianie wymaga  sobie jest dla Jana Paw a II sposo-

47 Ten e, Przemówienie podczas spotkania z m odzie , Pozna , 3 czerwca 1997 r., w: Jan 

Pawe  II do m odzie y (1978–2005). Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. M. D browska, 

Pozna  2005, s. 416–423, tu: s. 420.
48 Por. ten e, List do rodzin…, n. 14.
49 Ten e, Przemówienie do m odzie y akademickiej, Warszawa, 3 czerwca 1979 r., w: Jan Pa-

we  II do m odzie y (1978–2005). Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. M. D browska, Po-

zna  2005, s. 381–385, tu: s. 383.
50 Por. ten e, Rozwa anie w czasie Apelu Jasnogórskiego, Cz stochowa, Jasna Góra, 18 czerw-

ca 1983 r., w: Jan Pawe  II do m odzie y (1978–2005). Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. 

M. D browska, Pozna  2005, s. 397–401, tu: s. 399–400.
51 Tam e, s. 401.
52 Tam e, s. 400.
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bem urzeczywistnienia w sobie obrazu Stwórcy. Jest to równie  pierwszy krok do 

tego, by móc wymaga  od innych i od otaczaj cego wiata. Stawianie wymaga  

sobie jest konieczno ci , by nie popa  w przeci tno , bylejako , by nie ulega  

dyktatom zmieniaj cej si  mody, by nie pozwoli  mami  si  z udzeniom konsu-

mizmu, które s  niezgodne z nauk  Chrystusa53. Poddanie si  bowiem dyktatom 

mody i temu, co wiatowe, oznacza oddanie wolno ci, zamyka cz owieka na mi-

o . W tym w a nie, wed ug Jana Paw a II, tkwi „nieustanny dramat cz owieka, 

który cz sto wybiera zniewolenie, ulegaj c w asnym l kom, zachciankom, z ym 

przyzwyczajeniom, tworz c sobie fa szywe bóstwa, które przejmuj  panowanie 

nad nim, i ideologie, które poni aj  jego cz owiecze stwo”54. Dlatego, czytamy 

w Dokumencie posynodalnym, „wolno  jest niezb dnym warunkiem ka dego 

autentycznego wyboru yciowego. […] Wolno  jest relacyjna i ma ukierunko-

wywa  na autentyczne spotkanie z innymi. Prawdziwa wolno  jest zrozumia a 

i mo liwa tylko w relacji do prawdy (por. J 8,31–32) i mi o ci (por. 1 Kor 13,1–

13; Ga 5,13)”55.

Trzeba wi c wymaga  od siebie, by nie zatraci  daru, jakim jest dar cz owie-

cze stwa. O tej duchowej, wewn trznej walce wolno ci ka dego m odego cz o-

wieka Jan Pawe  II tak mówi : 

Ka dy z was, m odzi przyjaciele, znajduje te  w yciu jakie  swoje „Westerplatte”. 

Jaki  wymiar zada , które musi podj  i wype ni . Jak  s uszn  spraw , o któ-

r  nie mo na nie walczy . Jaki  obowi zek, powinno , od której nie mo na si  

uchyli . Nie mo na „zdezerterowa ”. Jaki  porz dek prawd i warto ci, które trze-

ba „utrzyma ” i „obroni ”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokó  siebie. Obro-

ni  — dla siebie i dla innych […] Kiedy wi c przechodzi w twoim yciu Chrystus 

i mówi: „Pójd  za Mn ”, nie mo na Go opu ci  i odej . Nale y przyj  to we-

zwanie, gdy w przeciwnym razie mo na zachowa  „wiele maj tno ci” jak m o-

dzieniec z Ewangelii, ale „odej  smutnym”. Pozosta  ze smutkiem sumienia56. 

Aby tak si  nie sta o, aby nie zatraci  si  na drodze cz owiecze stwa, trzeba stale 

szuka  u Chrystusa mocy i rado ci, jakiej „ wiat da  nie mo e” (por. J 14,27), 

a jak  da  mo e tylko Chrystus57. W swojej wolno ci cz owiek mo e wybra  t  

53 Ten e, Przemówienie po egnalne…, s. 247.
54 Ten e, Or dzie na XIV wiatowy Dzie  M odzie y, w: Jan Pawe  II do m odzie y (1978–

2005). Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. M. D browska, Pozna  2005, s. 126–133, tu: 

s. 129–130.
55 Por. M odzi, wiara i rozeznawanie powo ania…, n. 73.
56 Ten e, Przemówienie do m odzie y, Gda sk, Westerplatte, 12 czerwca 1987 r., w: Jan Pa-

we  II do m odzie y (1978–2005). Listy, or dzia, przemówienia, homilie, red. M. D browska, Po-

zna  2005, s. 407–415, tu: s. 413–414.
57 Por. tam e, s. 414.
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drog  lub j  odrzuci . Poznawszy Prawd , która wyzwala i czyni wolnym, w mi-

o ci t  prawd  mo e wybra , by uczyni  swe ycie szcz liwym.

Przyja  z Chrystusem bogactwem m odo ci

„Ju  was nie nazywam s ugami, ale nazwa em was przyjació mi” (J 15,15). Ka -

dy cz owiek pragnie mie  przyjaciela, któremu móg by powierzy  swoje ycie, 

i od którego móg by oczekiwa  wsparcia i pomocy w ka dej sytuacji. Chrystus 

pragnie by  przyjacielem ka dego cz owieka — ka dego m odego cz owieka. 

Franciszek wskazuje, e w yciu cz owieka, zw aszcza m odego 

przyja  jest tak wa na, e sam Jezus przedstawia si  jako przyjaciel: „Ju  was nie 

nazywam s ugami, […] ale nazwa em was przyjació mi” (J 15,15). Ze wzgl du 

na ask , któr  nam daje, jeste my tak bardzo wywy szeni, e doprawdy jeste my 

Jego przyjació mi. Mo emy Go kocha  t  sam  mi o ci , któr  On w nas wlewa, 

rozszerzaj c Jego mi o  na innych, w nadziei, e oni równie  znajd  swoje miej-

sce we wspólnocie przyja ni za o onej przez Jezusa Chrystusa […] Uczniowie 

us yszeli wezwanie Jezusa do przyja ni z Nim. By o to zaproszenie, które ich nie 

zmusza o, ale by o delikatn  propozycj  dla ich wolno ci: „Chod cie, a zobaczy-

cie” — powiedzia  im, a oni „poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozo-

stali u Niego” (J 1,39)58.

W swojej wolno ci poszli za Nim, rozpoczynaj c budowanie relacji przyja ni, 

bo gdzie  w sercu czuli, e nie mo na dotrze  do g bi m odo ci, nie mo na po-

zna  prawdziwej pe ni bycia m odym, je li nie spotka si  Przyjaciela, którym jest 

Jezus i je li nie b dzie si  prze ywa  z Nim swej przyja ni59. Chrystus jest tym 

Przyjacielem, który mo e spe ni  marzenia o dobru i szcz ciu. To On wzbudza 

pragnienie radykalnych wyborów, które nie pozwala i  na kompromisy i daje 

si y, by y  w prawdzie. To Jezus wzbudza w cz owieku pragnienie, by uczyni  

ze swego ycia co  wielkiego60.

Warto podkre li  za Franciszkiem, e 

przyja  nie jest relacj  ulotn  lub przej ciow , ale trwa , solidn , wiern , która 

dojrzewa wraz z up ywem czasu. Jest to relacja uczucia, która sprawia, e czu-

58 Franciszek, Christus vivit…, n. 153.
59 Por. tam e, n. 150.
60 Jan Pawe  II, Przemówienie podczas spotkania z m odzie  na Tor Vergata, 19 sierpnia 2000, 

[online] http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/2000/jul-sep/documents/hf_jp-ii_

spe_20000819_gmg-veglia.html [30.10.2019], n. 5; por. Franciszek, B ogos awieni czystego ser-

ca…, n. 1.
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jemy si  zjednoczeni, a jednocze nie jest mi o ci  hojn , która wiedzie nas do 

starania si  o dobro przyjaciela. Chocia  przyjaciele mog  si  bardzo mi dzy sob  

ró ni , to zawsze s  pewne rzeczy wspólne, które sprawiaj , i  czuj  si  blisko, 

istnieje za y o  dzielona ze szczero ci  i zaufaniem61. 

Dotyczy to zarówno przyja ni z Chrystusem, jak i przyja ni z drugim cz owie-

kiem. Przyja  jest te  darem Boga dla cz owieka. Franciszek podkre la, e 

„przyja  jest darem ycia i darem Boga, a poprzez przyjació  Chrystus oczysz-

cza i pomaga dojrzewa . […] Przyja  otwiera na zrozumienie i zatroszczenie si  

o innych, uczy wyj cia z wygody i izolacji, dzielenia ycia z innymi”62. Przyja

jest relacj , która pozwala do wiadczy  wsparcia w chwilach zw tpienia i s abo-

ci, zm czenia czy rozczarowania. Dlatego w trudnych do wiadczeniach ycia, 

gdy cz owiek „czuje si  pogr ony w wadach, z ych nawykach, egoizmie lub 

chorobliwej wygodzie, Jezus, który jest pe en ycia, pomaga ka demu, aby czas 

m odo ci by  czasem pi knym i warto ciowym, i by ka dy móg  wnie  swój 

niepowtarzalny wk ad w istnienie wiata”63. Rozpoczynaj c DM w Krakowie, 

Franciszek, zwracaj c si  do m odych, mówi , e spotkanie z Jezusem, kiedy do-

tyka serca m odego m czyzny czy m odej dziewczyny, czyni ich zdolnymi do 

naprawd  wielkich dzie . Uzdalnia do przemiany serca, do wyj cia do drugiego 

cz owieka, do realizacji swoich marze 64. Dlatego warto do Niego si  przybli-

y  i trwa  z Nim w przyja ni, by mie  udzia  w tym yciu, gdy  On jest ród-

em ycia, i w Nim bierze pocz tek ycie Bo e w cz owieku, które jest pocz t-

kiem wi to ci cz owieka. wi to ci, która jest w Bogu, i któr  cz owiek mo e 

osi gn  przy pomocy aski65. Odkrycie Chrystusa jako Zbawiciela i Przyjaciela, 

wskazuje Jan Pawe  II — to najpi kniejsza przygoda ycia m odego cz owie-

ka. Wed ug papie a „nie wystarczy Go jednak odkry  tylko jeden raz. Ka de 

odkrycie Go ma by  zach t  do tego, by jeszcze bardziej Go szuka  i coraz le-

piej poznawa  poprzez modlitw , sakramenty, rozwa anie Jego s owa, katechez  

i ws uchiwanie si  w nauk  Ko cio a”66. Przyja  jest bowiem relacj  i postaw  

ci g ego i wzajemnego poznawania. M odo  to czas odkrywania i poznawania 

Chrystusa, budowania z Nim relacji przyja ni, bowiem „w Jezusie wszyscy m o-

dzi mog  odnale  siebie, swoje l ki i nadzieje, swoje niepewno ci i swoje ma-

61 Franciszek, Christus vivit…, n. 152.
62 Tam e, n. 151.
63 Tam e, n. 109.
64 Ten e, Przemówienie podczas powitalnego spotkania z uczestnikami DM, Kraków-B onia, 

28 lipca 2016 r., [online] http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2016/july/documents/

papa-francesco_20160728_polonia-accoglienza-giovani.html [30.10.2019].
65 Por. Jan Pawe  II, Przemówienie podczas nabo e stwa czerwcowego…, n. 2.
66 Por. ten e, Or dzie na IV wiatowy Dzie  M odzie y…, s. 72.
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rzenia i Jemu mog  si  powierzy ”67. W opowie ci o uczniach pod aj cych do 

Emaus (por. k 24,13–35), czytamy w Dokumencie posynodalnym,

Jezus idzie z dwoma uczniami, którzy nie zrozumieli znaczenia Jego historii i od-

dalali si  od Jerozolimy i od wspólnoty. Aby by  w ich towarzystwie, przebywa 

z nimi drog . Zadaje im pytania i cierpliwie s ucha ich wersji faktów, aby pomóc 

im rozpozna  to, co prze ywaj . Nast pnie, z czu o ci  i energi , g osi im S o-

wo, prowadz c ich do interpretowania wydarze , które prze yli w wietle Pisma 

wi tego. Przyjmuje zaproszenie, by zosta  z nimi, gdy si  ciemnia: wkracza 

w ich noc. Gdy s uchali, ich serce si  rozpala o, a ich umys  si  rozja nia , w a-

maniu chleba otworzy y si  ich oczy68. 

Rozpoznanie w Zmartwychwsta ym Przyjaciela prowadzi do powrotu i do dzie-

lenia si  rado ci  spotkania. To cierpliwe prowadzenie uczniów do rozpozna-

nia w Nim Chrystusa, pokazuje, jak cenny i jak wa ny jest dla Jezusa cz owiek. 

Jest tak wa ny i wyj tkowy, bo jest dzie em Jego r k. Dlatego pami ta o ka dym 

i z mi o ci  troszczy si  o ka dego. „Jego pami  jest czu ym, wspó czuj cym 

sercem, które raduje si , gdy trwale usuwa wszelkie lady naszego z a. Nie wyli-

cza b dów i zawsze gotów jest pomóc powsta  z upadku”69.

Podobnie jak na pytanie ewangelicznego m odzie ca: „co mam czyni , aby 

otrzyma  ycie wieczne?” (Mt 19,16), tak na pytanie postawione przez m odego 

cz owieka XXI wieku „co mam czyni ?”, Chrystus udziela tej samej odpowie-

dzi: „je li chcesz osi gn  ycie, zachowuj przykazania” (Mt 19,17). Odpowied  

Jezusa jest wci  taka sama, bo droga do osi gni cia celu jest taka sama, jest 

to droga przykaza . Tak e i dzi  przed cz owiekiem, zw aszcza m odym, staje 

pokusa urz dzenia swego ycia bez Boga, bez Jego przykaza , bez Ewangelii. 

Odrzucenie Boga i Jego przykaza , prowadzi do tej samej sytuacji m odzie -

ca z Ewangelii, który „odszed  zasmucony”. Odrzucenie tej drogi to nie tylko 

odrzucenie Boga, ale te  odrzucenie prawdy o cz owieku i jego godno ci70, któ-

r  Bóg najpe niej objawia w Jezusie Chrystusie. Dlatego Franciszek wskazuje 

jako konieczn  drog  budowania przyja ni z Jezusem modlitw , która jest pro-

st , szczer , przyjacielsk  rozmow 71. Co wi cej, t  drog  wyznaczy  sam Jezus 

w swoim ziemskim yciu, spotykaj c si  i rozmawiaj c z Ojcem na modlitwie. 

Powie Franciszek: „Jezus wskazuje drog  ycia, któr  On sam idzie, a wr cz któ-

67 M odzi, wiara i rozeznawanie powo ania…, n. 63.
68 Tam e, n. 4.
69 Franciszek, Christus vivit…, n. 115.
70 Por. Jan Pawe  II, Przemówienie podczas nabo e stwa czerwcowego…, n. 4.
71 Franciszek, B ogos awieni czystego serca…, n. 3.
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r  On sam jest, i przedstawia j  jako drog  do prawdziwego szcz cia”72. Jezus 

pragnie, by cz owiek Go na ladowa , by wraz z Nim szed  drog  mi o ci, jedyn , 

która prowadzi do ycia wiecznego. Mimo e nie jest to droga atwa, to On nigdy 

nie pozostawia cz owieka samego, lecz wspiera go swoj  ask . Otwieraj c si  

na Jezusa i id c z Nim w przyja ni, cz owiek do wiadcza pokoju i rado ci, które 

mo e da  tylko niesko czona mi o  Boga do cz owieka73, i jest w stanie osi g-

n  cel swego ycia, jakim jest ycie i szcz cie wieczne.

Zagro enia bogactwa m odo ci i sposoby ich pokonywania

Wykorzysta  bogactwo m odo ci, nie oznacza tylko umie  postrzega  czas m o-

do ci jako bogactwo cz owieka. Wykorzysta  m odo  jako bogactwo, to umie  

te  dostrzec zagro enia — jakie w dzisiejszym wiecie staj  na drodze m odego 

cz owieka, pragn cego prze y  m odo  jako bogactwo, jako czas dojrzewania, 

wzrastania, odkrywania, poznawania siebie i wiata — by si  im przeciwstawi  

i nie zaprzepa ci  tego bogactwa. Jednym z pierwszych zagro e , które s  atwo 

dostrzegalne w dzisiejszym wiecie jest to, co papie  Franciszek okre la jako 

„kultur  tymczasowo ci”. Kultura ta wyra a si  m.in. 

w szybko ci, z jak  ludzie przechodz  z jednej relacji uczuciowej do innej, s -

dz c, e mi o , tak jak w sieciach spo eczno ciowych, mo na pod czy  lub od-

czy  na danie konsumenta i równie szybko zablokowa . Wyra a si  w l ku, 

jaki budzi perspektywa sta ego zaanga owania, obsesji na punkcie czasu wolnego, 

w relacjach, które obliczaj  koszty i korzy ci, i s  utrzymywane jedynie wówczas, 

je li s  rodkiem, aby zaradzi  samotno ci lub zapewni  ochron  czy zyska  jak  

us ug . Sposób relacji mi dzyosobowych budowany jest podobnie jak w odniesie-

niu do przedmiotów, które je li zostan  wykorzystane, to si  je wyrzuca, gdy  s  

ju  niepotrzebne. Kultura tymczasowo ci wyra a si  w postawach egoistycznych 

i narcystycznych i sprawia, e cz owiek przestaje by  zdolnym do spojrzenia poza 

siebie, poza w asne pragnienia i potrzeby. Nie dostrzega, e ostatecznie wyko-

rzystuj c innych, wcze niej czy pó niej sam b dzie w ko cu wykorzystywany, 

manipulowany i opuszczony z t  sam  logik 74. 

72 Ten e, „B ogos awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale y królestwo niebieskie” 

(Mt 5,3). Or dzie na XXIX wiatowy Dzie  M odzie y 2014 r., [online] http://w2.vatican.va/con-

tent/francesco/pl/messages/youth/documents/papa-francesco_20140121_messaggio-giova-

ni_2014.html [30.10.2019], n. 1.
73 Tam e.
74 Por. ten e, Adhortacja „Amoris laetitia” (19.03.2016), n. 39.
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atwo wi c dostrzec, e konsekwencj  postawy wynikaj cej z kultury tymczaso-

wo ci jest niedojrza e rozumienie mi o ci, która jest s aba i niezdolna do akcepta-

cji trwa ych wyzwa  i postaw, jak chocia by wierno  mi o ci ma e skiej, która 

wymaga walki, odradzania si  na nowo i zaczynania stale od nowa, a  do mier-

ci. Cz owiek przesi kni ty kultur  tymczasowo ci nie jest w stanie utrzyma  wy-

sokiego poziomu zaanga owania na rzecz drugiej osoby, na rzecz sta ego procesu 

w asnego rozwoju i rozwoju mi dzyosobowych relacji75. M ody cz owiek staje 

si  indywidualist  niezdolnym do bezinteresownego daru z siebie i traktuje wol-

no  jako mo liwo  czynienia tego, co sam chce. Nie przyjmuje, e kto  te  

mo e „chcie ”, e drugi mo e od niego wymaga  w imi  obiektywnej prawdy. 

Nie chce drugiemu „dawa ”, stawa  si  darem „bezinteresownym” w prawdzie, 

pozostaje egocentryczny i egoistyczny76. Jak si  temu przeciwstawi ? Jak poko-

na  zagro enie dla bogactwa m odo ci p yn ce z kultury tymczasowo ci? Pyta-

j c, Franciszek wskazuje na to, e drog  pokonania tego zagro enia jest wybór 

Chrystusa jako Przyjaciela i oparcie si  na Jego S owie, na rozmowie z Nim — 

na modlitwie, na wyborze tego, co warto ciowe. Pokonywanie zagro enia kul-

tury tymczasowo ci to odwaga w ci g ym przekraczaniu siebie, w poszukiwa-

niu tego, co jest prawdziwym szcz ciem, a nie jego namiastk , to oparcie si  

na Chrystusie zgodnie ze s owami w. Jana Aposto a kierowanymi do m odych: 

„Jeste cie mocni i nauka Bo a trwa w was, i zwyci yli cie Z ego” (1 J 2,14)77.

Kolejnym zagro eniem wykorzystania bogactwa m odo ci, które identyfikuje 

Franciszek, jest brak marze  i niepokój serca. Wed ug niego mog  one prowadzi  

do rezygnacji i niech ci podejmowania wysi ków, zw aszcza je li rezultaty po-

dejmowanych trudów nie przychodz  natychmiast78. Mówi papie , e 

jednym z najgorszych nieszcz , jakie mog  si  przydarzy  w yciu, a zw asz-

cza w m odo ci, jest poczucie, e w wiecie, w którym yjemy […], nie ma ju  

miejsca, by wzrasta , marzy , tworzy , dostrzega  perspektywy, a ostatecznie by 

y . Parali  sprawia, e cz owiek traci upodobanie do cieszenia si  spotkaniem, 

przyja ni , smakiem wspólnych marze , pod ania razem z innymi. Oddala nas 

od innych79. 

75 Por. tam e, n. 124.
76 Por. Jan Pawe  II, List do rodzin…, n. 14.
77 Por. Franciszek, B ogos awieni ubodzy…, n. 2.
78 Por. ten e, Christus vivit…, n. 142.
79 Franciszek, D. Wolton, Otwieranie drzwi. Rozmowy o Ko ciele i wiecie, Kraków 2018, 

s. 314; por. Franciszek, Przemówienie podczas modlitewnego czuwania w ramach DM, Kraków, 

Campus Misericordiae, 30 lipca 2016 r., [online] http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/spee-

ches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html [30.10.2019].
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Brak marze  i niepokój prowadz  do niebezpiecznego i trudnego do rozpoznania 

parali u bior cego si  z mylenia szcz cia z kanap . Wówczas cz owiek s dzi, e 

do szcz cia potrzebuje dobrej, wygodnej kanapy, na której mo e by  spokojny 

i bezpieczny. Taka postawa sk ania do zamykania si  w domu, niepodejmowania 

adnych wysi ków, do martwienia si  o cokolwiek. To jest niebezpiecze stwo 

pomylenia szcz cia z synonimem wygody i pój cia przez ycie w u pieniu czy 

ot pieniu. Taka postawa oga aca z wolno ci. Aby pokona  ten parali , potrzeba 

otworzy  si  na innych. Otwarcie si  na innych jest szans  dobrego wykorzysta-

nia wolno ci, jest szans  na prze ywanie prawdziwej rado ci ycia. W tym celu, 

mówi Franciszek, niezb dne wydaje si  podj cie ryzyka i zaufanie Jezusowi. 

W swoim yciu On zawsze wychodzi  do cz owieka, szuka  cz owieka, podejmo-

wa  wyzwania g oszenia Ewangelii i pomocy ka demu, kto jej potrzebowa . Dzi  

równie  wspiera i wskazuje na konieczno  podj cia drogi ycia, która ma sens 

i warto . Drogi, która otwiera nowe horyzonty, zara a rado ci , pozwala wiad-

czy  i do wiadcza  mi o ci i mi osierdzia, rozpoznawa  obecno  Boga w cho-

rym, spragnionym, nagim, g odnym, w wi niu, uchod cy czy samotnym s sie-

dzie80. Skoro Bóg przyszed , aby poszerzy  horyzonty ycia cz owieka, aby lepiej 

zaplanowa  szcz liw  jego przysz o , to b dzie to mo liwe tylko wówczas, 

je li cz owiek, otwieraj c si  na Boga i cz owieka, w autentyczny sposób b dzie 

prze ywa  do wiadczenie mi o ci, które nabiera konkretnego kszta tu w odkryciu 

Bo ego powo ania i pos usze stwie mu, co czyni cz owieka naprawd  szcz li-

wym. To codzienne podejmowanie wyzwania, by by  bohaterami historii, gdy  

ycie jest pi kne, kiedy jest autentycznie prze ywane i pozostawia lad w yciu 

innych81. Przeciwstawiaj c si  niebezpiecze stwu braku marze , niepokoju serca 

i p yn cych z nich parali u i marazmu, potrzeba jest zrozumienia, e marzenia, 

tak e te najpi kniejsze, zdobywa si  cierpliwo ci , determinacj , wytrwa o ci , 

rezygnuj c z po piechu, ale nigdy nie z marze . Nawet je li pope ni si  b d, to 

zawsze mo na i nale y zacz  od nowa, poniewa  nikt nie ma prawa odebra  

cz owiekowi nadziei82. Jest to o wiele atwiejsze, je li ma si  przy sobie kogo , 

kto wesprze i pomo e, dlatego tak wa ne jest przyjacielskie towarzyszenie m o-

dym w odkrywaniu bogactwa m odo ci.

Je li jednym ze sposobów wykorzystania bogactwa m odo ci jest, jak wskaza-

em, wyj cie do drugiego cz owieka, to zagro eniem w jego do wiadczeniu mo e 

sta  si  rodowisko cyfrowe mimo wielu zalet, które posiada. We wspó czesnym 

wiecie „post p techniczny oferuje nieznane dotychczas mo liwo ci komuniko-

80 Por. Franciszek, D. Wolton, Otwieranie drzwi…, s. 315–316; Franciszek, Przemówienie pod-

czas modlitewnego czuwania…
81 Franciszek, „Wielkie rzeczy uczyni  mi Wszechmocny” ( k 1,49). Or dzie na XXXII wiato-

wy Dzie  M odzie y, Watykan, 27 lutego 2017 r., [online] http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/

messages/youth/documents/papa-francesco_20170227_messaggio-giovani_2017.html [30.10.2019].
82 Por. ten e, Christus vivit…, n. 142.
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wania si  mi dzy lud mi”83. I tak z jednej strony Internet i sieci spo eczno ciowe 

„stanowi  wyj tkow  mo liwo  dialogu, spotka  i wymiany mi dzy lud mi, 

dost pu do informacji i wiedzy. U atwiaj  uczestnictwo w yciu spo eczno-po-

litycznym czy w aktywnej postawie obywatelskiej”84. Z drugiej jednak strony 

nieumiej tne korzystanie ze wiata cyfrowego mo e sta  si  

obszarem samotno ci, manipulacji, eksploatacji i przemocy. Media cyfrowe mog  

narazi  na ryzyko uzale nienia, izolacji i post puj cej utraty kontaktu z rzeczy-

wisto ci , utrudniaj c rozwój autentycznych relacji mi dzyludzkich. Za po red-

nictwem mediów spo eczno ciowych upowszechniaj  si  nowe formy przemocy 

takie jak cyberprzemoc. Jest te  kana em rozpowszechniania pornografii i wyko-

rzystywania osób w celach seksualnych lub hazardu85, 

które traktuj  cz owieka w sposób przedmiotowy. wiat wirtualny podobnie jak 

wiat realny obejmuje równie  wymiar seksualny cz owieka, a „m odzi ludzie 

przyznaj , e dzi  cia o i seksualno  maj  istotne znaczenie dla ich ycia oraz 

rozwoju ich to samo ci. Jednak w wiecie, który podkre la wy cznie seksual-

no , trudno jest utrzyma  dobr  relacj  z w asnym cia em i prze ywa  spokoj-

nie zwi zki uczuciowe”86. Rozwój nauki i technologii biomedycznych oddzia uje 

dzi  silnie na postrzeganie cia a, tak e w ród m odych, sk aniaj c do przekona-

nia, e mo na je modyfikowa  bez ogranicze , a jednocze nie budzi pytania an-

tropologiczne i etyczne. Mog  one sprawia , e cz owiek zapomina, e jest isto-

t  stworzon  i maj c  swoje ograniczenia, e mo e zosta  wykorzystany przez 

tych, którzy maj  w adz  technologiczn , oraz e ycie jest darem. W pewnych 

rodowiskach m odzie owych atwo te  dostrzec fascynacj  zachowaniami ryzy-

kownymi jako sposobem sprawdzenia swoich mo liwo ci, poszukiwania silnych 

emocji i zyskania uznania. Zjawiska te, na które nara one s  nowe pokolenia, 

stanowi  przeszkod  dla spokojnego dojrzewania87, s  utrudnieniem w odkryciu 

i prze ywaniu bogactwa m odo ci. Aby pokona  t  przeszkod , jest konieczne, 

mówi Franciszek 

niepozwolenie, aby przeb yski m odo ci gas y w mroku zamkni tego pokoju, 

w którym jedynym oknem na wiat jest komputer i smartfon. Potrzebne jest otwar-

cie drzwi ycia i zape nienie przestrzeni i czasu konkretnymi lud mi, g bokimi 

83 Benedykt XVI, Or dzie na XVI wiatowy Dzie  M odzie y, Watykan, 18 pa dziernika 

2012 r., [online] http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/youth/documents/hf_ben-

-xvi_mes_20121018_youth.html [30.10.2019], n. 1.
84 Por. M odzi, wiara i rozeznawanie powo ania…, n. 22.
85 Tam e, n. 23.
86 Por. Franciszek, Christus vivit…, n. 81.
87 Tam e, n. 82; por. M odzi, wiara i rozeznawanie powo ania…, n. 37.
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relacjami, w których b dzie mo na dzieli  si  autentycznymi i realnymi do wiad-

czeniami codziennego ycia88.

Innym sposobem pokonania tego zagro enia jest pami  o Bogu, gdy  „cz o-

wiek, który zapomina o Bogu, traci nadziej  i staje si  niezdolny do kochania 

swego bli niego”89. Pami  o Bogu otwiera za  na konkretnego cz owieka i jego 

potrzeby, a tak e daje si y, by wyj  mu naprzeciw. Trzeba wi c pozby  si  l ku 

i otworzy  na drugiego cz owieka, pok adaj c ufno  w Bogu, który czasem 

w sposób niezrozumia y, ale zawsze prowadzi ku dobru90. A pierwszym krokiem 

w przezwyci eniu l ku jest jego wyra ne okre lenie. Skutkuje ono znalezieniem 

przyczyn zamkni cia si  przed realnym spotkaniem z cz owiekiem, braku odwa-

gi wyj cia mu naprzeciw91. Tylko wtedy b dzie mo liwe pokonanie tego l ku, 

gdy zostanie prawdziwie okre lony.

Dla wielu m odych ludzi zagro eniem czy wr cz przeszkod  w wykorzysta-

niu bogactwa m odo ci s  zewn trzne warunki, w których przysz o im y . Te 

zagro enia to 

ycie w rzeczywisto ci wojny, do wiadczenie przemocy w formie porwa , ha-

raczy, przest pczo ci zorganizowanej, handlu lud mi, handlu narkotykami, wy-

korzystywania seksualnego, pornografii, niewolnictwa, braku domu, rodziny, 

rodków finansowych, a nawet z powodu wiary. […] Wielu m odych podlega 

naciskom ideologicznym, wielu przekszta ci o si  w indywidualistów, w osoby 

wrogie i nieufne wobec wszystkich92. 

Sposobem pokonania tych zagro e  wobec bogactwa m odo ci jest, mówi Fran-

ciszek, przede wszystkim 

wolno  wobec rzeczy, nieuleganie kulturze konsumpcji, poszukiwanie tego, co 

najistotniejsze, co prawdziwe […]. To postawienie Jezusa na pierwszym miejscu, 

88 Franciszek, „Nie bój si , Maryjo, znalaz a  bowiem ask  u Boga” ( k 1, 30). Or dzie na 

XXXIII wiatowy Dzie  M odzie y, Watykan, 11 lutego 2018 r., [online] http://w2.vatican.va/con-

tent/francesco/pl/messages/youth/documents/papa-francesco_20180211_messaggio-giova-

ni_2018.html [30.10.2019], n. 1.
89 Benedykt XVI, Or dzie…, n. 1.
90 Franciszek, Nie bój si …, n. 1; ten e, Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami 

DM, Kraków, 31 lipca 2016 r., [online] http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2016/

july/documents/papa-francesco_20160731_polonia-volontari-gmg.html [30.10.2019].
91 Tam e.
92 Ten e, Christus vivit…, n. 72–74.
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bo tylko On jest w stanie uwolni  cz owieka od zniewalaj cego ba wochwalstwa. 

To z o enie nadziei w Bogu93, 

który otwiera drog  

nawrócenia w stosunku do ubogich, uwra liwia na ich potrzeby duchowe i mate-

rialne, na mi dzyludzk  solidarno . On daje si  do przezwyci enia pokusy obo-

j tno ci wobec potrzeb innych, wobec tych, którzy nie czuj  si  kochani, nie maj  

nadziei na przysz o , potrzebuj  obecno ci i wsparcia drugiego cz owieka. Bóg 

swoj  ask  daje odwag  i si , by w konkretny sposób okaza  mi o  najbardziej 

potrzebuj cym, i by w nich dostrzega  cierpi cego Chrystusa94.

Zagro enia te mo na pokona  wed ug Franciszka dzi ki rozwijaniu takich cech 

jak: „duchowo , wielkoduszno , solidarno , wytrwa o , braterstwo, rado , 

które maj  swe najg bsze korzenie w wierze chrze cija skiej”95. Chrze cijanin 

wszak e, to cz owiek yj cy w rado ci, któr  czerpie z wiary, e Bóg jest obecny 

ze swoim ludem i udziela swej aski, by y  wiar  na co dzie 96. Papie  podkre-

la, e tylko 

Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzy  prawdziw  pasj  ycia, który pro-

wadzi do tego, by nie zadowala  si  byle czym, który prowadzi do ofiarowania 

tego, co w cz owieku najlepsze. Jezus jest Tym, który stawia wyzwania, zach -

ca i pomaga, by powstawa  za ka dym razem, kiedy cz owiek upadnie. To Jezus 

Chrystus pobudza do podniesienia wzroku i do wznios ych marze 97. 

Jezus Chrystus jest drog , prawd  i yciem, Tym, który zaprasza, by pozostawi  

swój lad w historii, i porzuci  drogi separacji, podzia u i bezsensu98 i nie zaprze-

pa ci  bogactwa m odo ci, które jest w ka dym cz owieku.

***

W swoim nauczaniu skierowanym do m odych Jan Pawe  II i Franciszek wskazu-

j  na czas m odo ci jako szczególne bogactwo cz owieka, które nale y wykorzy-

sta  w celu kszta towania swego cz owiecze stwa i to samo ci osobowej. Uka-

93 Ten e, B ogos awieni ubodzy…, n. 3.
94 Tam e.
95 Ten e, Homilia podczas Mszy w. w czasie DM, Aparecida, Sanktuarium Narodowe, 24 lip-

ca 2013 r., [online] http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2013/documents/papa-fran-

cesco_20130724_gmg-omelia-aparecida.html [30.10.2019], n. 1.
96 Tam e, n. 4.
97 Ten e, Przemówienie podczas powitalnego spotkania z uczestnikami DM…
98 Ten e, Przemówienie podczas modlitewnego czuwania w ramach DM…
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zuj , e m odo  sama w sobie jest szczególnym bogactwem, gdy  jest to czas 

poszukiwania, poznawania, projektowania ycia. Jako fundamentalne aspekty 

bogactwa, jakim jest m odo , wskazuj  na trzy elementy: mi o  — prawdziwa 

i wymagaj ca — wolno  w prawdzie i mi o ci oraz przyja  z Chrystusem.

Wspó czesny wiat niesie jednak e wiele zagro e , które niejednokrotnie nie 

pozwalaj  na wykorzystanie tego okresu jako szczególnego czasu wzrostu i doj-

rzewania. W ród tych zagro e  papie e wskazuj  tzw. kultur  tymczasowo ci, 

nieumiej tne wykorzystanie wolno ci, niezrozumienie istoty mi o ci, wiat wir-

tualny, brak marze  czy wojny i przemoc.

Jako drog  pokonywania tych e trudno ci wskazuj  przede wszystkim przy-

ja  z Chrystusem, który ukazuje pi kno ycia, uczy prawdziwej mi o ci i wol-

no ci oraz otwiera na Boga i drugiego cz owieka. Obaj papie e podkre laj , e 

razem z Chrystusem mo na pokona  wszelkie trudno ci i zagro enia i wykorzy-

sta  bogactwo m odo ci.

Do not squander the wealth of youth 

Summary

The wealth of youth is the wording used by John Paul II in the Letter to the young Parati semper to 

show that the time of youth is a special period of life which is the wealth of the person who experi-

ences it. Also, Francis and the final document of the 2018 Youth Synod show the time of youth as 

a special period in human life.

In the article, based on the teachings of John Paul II, addressed to young people, as well as 

a post-synodal document for the Young, faith and discernment of vocation, the period of youth is 

shown as a special time of discovering, getting to know oneself and surrounding reality, design-

ing life. Important elements of the wealth of youth are love, which demands, freedom in truth and 

friendship with Christ, who helps us discover and realize these values.

The article also shows the dangers of the modern world that can interfere with the use of the 

wealth of youth. They are: culture of temporality, lack of dreams and anxiety, digital environment, 

excessive and falsified focus on human sexuality, or external living conditions such as armed con-

flicts, poverty, and various forms of violence. In the face of these threats, ways of preventing and 

opposing them were also indicated. These are: the choice of Christ as Lord and Friend and openness 

to His teachings, openness to other people and entering into dialogue with him, it is the pursuit of 

dreams, shaping and development of spirituality, solidarity and joy of life.
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youth, wealth, life, freedom, truth, love, Christ
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S owa kluczowe

m odo , bogactwo, ycie, wolno , prawda, mi o , Chrystus
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