
AKTUALNOŚC PRZESŁANIA ŚW. JANA PAWŁA II NA PODSTAWIE HOMILII Z ŁOWICZA 

Bardzo się cieszę ,że mogę napisać pracę na temat tak wspaniałego człowieka, którym jest św. Jan Paweł II. Już za kilka 
dni będziemy obchodzić setną rocznicę jego urodzin. 18 maj to piękna data- dzień narodzin naszego papieża Polaka, setna 

rocznica urodzin mojej prababci, moje imieniny oraz urodziny mojego brata ciotecznego Olka.  

Uwielbiam zagłębiać się w historię życia świętego Jana Pawła II, odwiedzać Wadowice czy słuchać homilii z różnych 
miejsc, które odwiedził papież Polak. Wierzę, że św. Jan Paweł II błogosławi mi oraz całej mojej rodzinie. Dla mnie i mojej 

mamy to szczególnie bliska postać- często przywołuję słowa Papieża Polaka i traktuję je jako wskazówki , dla mojej mamy także 
mają one ogromną moc. Gdy rozmawiałam z nią na temat tej pracy od razu przypomniała sobie mój bal ósmoklasisty 15 

czerwca 2019r., gdy w swojej przemowie użyła słów właśnie z tej homilii, na temat trudu wkładanego przez nauczycieli w 
naukę młodzieży- ,, Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w niej 
klimat przyjaznego i otwartego dialogu”. 

 Msza Święta odbyła się na placu przy szkole nr 7. Zgromadziło się na niej wielu pielgrzymów, księży, wiernych, w tym 
moi najbliżsi. Z opowiadań moich dziadków oraz rodziców dowiedziałam się, że, czekali oni na całą uroczystość od godz.23 
poprzedniego dnia w wyznaczonym miejscu. Usłyszałam też, że na uczelniach za dobre wyniki rozdawano bilety z dobrymi 

miejscami -moi rodzice mogli pozwolić sobie na wspaniałe przeżywanie tej uroczystości, będąc blisko św. Jana Pawła II. 
Wzruszyłam się, gdy dowiedziałam się o historii mojej cioci- była ona uczennicą Szkoły Podstawowej nr 7 → za bardzo dobre 

wyniki w nauce przyjmowała Komunię Świętą z rąk św. Jan Pawła II {zdjęcie poniżej ;) } oraz Nasz papież Polak dostał w 

prezencie książkę z wierszami, które pisała.[opowiadała mi również ze łzami w oczach jak niesamowitą moc daje jej zawsze 

modlitwa do Jana Pawła II]. 

 Papież Polak wygłosił piękną homilię ,do której uwielbiam wracać, gdy nie wiem co robić. Podkreślał jaką siłę daje 
rodzina, wiele razy zwracał się do rodziców, którzy muszą być pierwowzorem dobrego człowieka postępującego zgodnie z 
przykazaniami. To oni od pierwszego dnia życia uczą nas jak miłować bliźniego. Rodzina z Nazaretu powinna być dla nas 
przykładem. Papież Polak wspomniał o bardzo ważnym i do tej pory aktualnym problemie- pozbawiania życia. Mówił ,, Nikt w 

żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej”. Każdy z nas ma prawo 
do życia i jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. 

Jan Paweł II zwracał się do nauczycieli, dziękując im za trud, który wkładają, by kształcić młode pokolenie. Powinniśmy doceniać 
ich pracę, poświęcenie i zaangażowanie. To oni wskazują jak żyć, wychowują. Pokazują jak piękny jest świat i uczą nas jak doceniać życie. 

W homilii papież Polak podkreślał jak wielką moc ma edukacja. Jan Paweł II przypomina o jej początkach w Polsce, wraca do oświecenia ,a dokładnie reformy Stanisława 
Konarskiego- zasłużonego pijara. Poprzez naukę, możemy zadbać o naszą przyszłość. Wiedza w różnych dziedzinach daje ogromne szczęście[ papież wspomina o swoich latach 

szkolnych, które go bardzo ukształtowały]. Stosuje apel do młodzieży ,że to oni są przyszłością tego świata i od nich w dużym stopniu zależy jak on będzie wyglądał. Bądźmy 
chłonni wiedzy - „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.. 

Słowa Jana Pawła II są wskazówkami dla mnie oraz moich rówieśników jak dobrze żyć razem z Bogiem, który jest wszechmogący.   


