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Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, DrodzyMłodzi!

Każdy rok nieuchronnie przynosi nam rocznice, jubileusze, które są dla nas okazją do

odświeżenia sobie pewnych chwil i faktów. Kiedy co roku przeżywamy nasze urodziny, zawsze

przychodzi nam na myśl refleksja, co już za nami, a jak wiele jeszcze przed nami. Tak samo jest z

wielkimi rocznicami. Ten rok jednak wydaje się naprawdę wyjątkowy, a to ze względu na 3 wielkie

jubileusze, które wiążą się ze sobą w przepiękny sposób.

Przede wszystkim mam tu na myśli 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Przez cały rok szczególnie zastanawialiśmy się nad tym, czym właściwie jest WOLNOŚĆ i jakie ma dla

nas znaczenie dziś. Co to znaczy żyć w wolnym kraju? Co to znaczy być patriotą? Dziś miłość do

Ojczyzny nie wyraża się już w konieczności opuszczenia domu, wzięcia szabli czy karabinu i wyjścia na

front, dziś kochać Polskę znaczy troszczyć się o pamięć tego, czego walką dokonali nasi przodkowie,

oznacza troszczyć się o rozwój młodych pokoleń, być świadomym tego, że to od nas samych zależy

kształt naszego kraju. W tym miejscu chcę przywołać ważne wydarzenie, które miało miejsce 40 lat

temu w Watykanie – czyli wybór Karola Wojtyły na papieża. To on przecież mówił do nas, Polaków, że

„wolność nie jest nam dana, jest nam zadana”! Współcześnie chyba trochę o tym zapominamy,

uważając, że to, co odzyskaliśmy w 1918 r. trwa i będzie trwać wiecznie, a tak nie jest. Wciąż zmagamy

się z nowymi zagrożeniami. Nie możemy powiedzieć, że wolność to tylko suwerenność i stałość granic,

musimy walczyć o wewnętrzną wolność każdego z nas, o to, co przed nami, o to, w jakim kraju będą

wychowywać się nasze dzieci. W dzisiejszych czasach, kiedy na świecie zaczyna brakować wzorców i

ideałów, postawa i nauczanie Ojca Świętego zyskują na wartości, jak choćby te słowa, wypowiedziane

na konferencji ONZ: ,,Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się ,że

łzy naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.”

Święty Jan Paweł II często powtarzał, że „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od

was nie wymagali”. Te słowa szczególnie leżą na sercu każdemu członkowi Katolickiego

Stowarzyszenia Młodzieży, który przyrzeka, że jest Gotowy przez Cnotę, Naukę i Pracę służyć Bogu,

Kościołowi i Ojczyźnie. Praca nad sobą nie jest łatwa, tym bardziej, że współczesny młody człowiek
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zmaga się z wciąż rosnącą liczbą wyzwań. KSM jednak już od lat pomaga młodzieży owocnie i

świadomie kształtować swoją młodość. Rok 2018 pozwala nam na nowo przypomnieć sobie o naszej

misji, a to ze względu na Jubileusz 25-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej

Archidiecezji. Chcemy, by nasza młodość nie przebrzmiała bezpowrotnie, ale by pozostawiła po sobie

jakiś znak, wymagamy od siebie, by móc wiele dać innym.

Kochani Młodzi – przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro, dlatego nie czekajcie z realizacją

swoich marzeń i pragnień. Życzę, by przyświecały Wam wielkie ideały, byście swoje życie budowali na

Bogu, bo tylko On jest trwałym fundamentem w tak szybko zmieniającym się świecie. Rozwijajcie

siebie, swoje pasje i talenty, ubogacajcie nimi innych. Jeszcze raz odwołam się do słów świętego Papieża

Polaka, niech żyją one w Waszych sercach każdego dnia: ,,Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa

zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego

życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi”.
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