„Bóg …, by zachować życie
ludzkie na ziemi, powołał do
istnienia społeczność rodzinną.” –

Papież przypomina, że
każde życie ludzkie jest święte,
bo stworzył je Bóg i każdego z nas
powołał do świętości.

Św. Jan Paweł II przypomniał o pięknej tradycji
łowickiej ziemi, o jej chrześcijańskich podstawach
i błogosławionych, które stąd pochodzą: bł. Maria
Franciszka Siedliska oraz bł. Bolesława Lament. Już
tylko początek homilii papieża – Polaka uczy nas
szacunku do tradycji, do miejsca pochodzenia
i historii.

Homilia ta została wygłoszona
przez świętego papieża prawie 21
lat temu w Łowiczu, a moi
rodzice, którzy uczestniczyli w tej
Mszy św. Jeszcze jako narzeczeni
realizują te prośby i upomnienia
papieża, dzięki czemu możemy
wzrastać w wierze i przede
wszystkim w miłości.

Czego dzisiaj możemy się nauczyć z homilii św. Jana Pawła II?
Papież przypomina także jak istotna
jest nauka, ponieważ wiedza sprzyja
rozwojowi duchowemu człowieka.

Według słów Jana Pawła II – mamy być świadkami Jezusa!

Papież przypomina także, że Łowicz jest Kościołem
młodych. Za papieżem szły tłumy, ze wspomnień mojej
mamy: „najbardziej zapamiętałam wspaniałą atmosferę,
nieopisaną radość i tłumy ludzi”.

Teraz nie jest może dostrzegalne na co dzień zaangażowanie
młodych w wiarę i w tworzenie wspólnoty Kościoła, dlatego warto
przypominać sobie te słowa papieża, a dla wątpiących polecam
chociażby spojrzenie na naszą szkołę, w której możemy
pielęgnować codzienną modlitwę, a dostęp do Pana Jezusa jest
nieograniczony! A dodatkowo coroczna sierpniowa Łowicka
Pielgrzymka na Jasną Górę nie bez powodu jest nazwana
Młodzieżową, uczestniczy w niej wielu młodych – dlatego też
warto realizować twierdzenie papieża wypowiedziane 14 czerwca
1999r. w Łowiczu.

Św. Jan Paweł II przypominał
także, jak ważne są lekcje religii
w
szkole,
a
także
samo

wychowanie przez nauczycieli
i wychowawców, ponieważ to (po
wychowaniu przez rodziców!)
buduje
człowieka
już
na
przyszłość.
„Czy lepsze [trzecie tysiąclecie] od tego, które się kończy? Czy przyniesie jakieś ważne, pozytywne zmiany w świecie, czy też wszystko zostanie
po dawnemu? Pragnę wam powiedzieć, że w dużej mierze przyszłość świata, Polski i Kościoła zależy od was. Wy będzie tę przyszłość
kształtować, na was spoczywa wielkie zadanie budowy czasów, które nadchodzą.” – jakże aktualne w tym trudnym czasie słowa papieża. Nadal
nie wiemy, co przyniesie jutro, ale św. Jan Paweł II uczy, że to właśnie młode pokolenie będzie budowało przyszłość, tak było i będzie aż do
końca, papież uczył wcześniej o wychowaniu młodych, a już w tym punkcie przypomina, że my, jako młodzi powinniśmy szukać wzorca
w Chrystusie, ponieważ On uczy prawdziwej miłości i to On jest podporą w każdym czasie.

Wiktoria Wawrzyniecka kl. IIH
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św. Jan Paweł II uczy, jak ważna
jest rodzina, że to rodzice są
głównymi opiekunami oraz
wychowawcami dziecka i to oni
stoją również na straży jego
świętości i życia. Papież
przypomina, że każde życie
ludzkie jest święte, bo stworzył je
Bóg i każdego z nas powołał do
świętości. Papież uczy, aby czcić
Boga szczególnie w rodzinach i
przypomina o codziennej
modlitwie wieczornej oraz o
świętowaniu niedzieli i
uczestniczeniu we Mszy św.

