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Drodzy czytelnicy 

 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer dodatku do naszych „WIEŚCI  

Z TRÓJKI”. Dodatek zatytułowany jest „L.O.LEK”. Tytuł nawiązuje do lat szkolnych 

Jana Pawła II - Karola Wojtyły, tak bowiem wołali do niego najbliżsi i przyjaciele. 

Mama Emilia Wojtyła często powtarzała: „Zobaczycie, mój Lolek będzie kiedyś wielkim 

człowiekiem”. Słowa te okazały się prorocze. Lolek – późniejszy papież – pozostawił po 

sobie wielkie bogactwo z jego osobowości, człowieczeństwa, ale nade wszystko  

z papieskiego nauczania. W „L.O.LKU” chcemy przybliżać Wam przesłanie św. Jana 

Pawła II skierowane do młodych podczas Światowych Dni Młodzieży, które odbywały 

się z jego inicjatywy w różnych częściach świata. Co dwa lub trzy lata papież wybierał 

jeden kraj, który organizował duże, międzynarodowe spotkanie, które było okazją do 

ponownego spotkania w tym samym czasie milionów młodych. Jan Paweł II od 

początku swojego pontyfikatu dużą troską otaczał ludzi młodych. Podczas spotkań  

z młodzieżą podejmował szereg ważnych tematów dla duchowego i osobistego rozwoju 

młodego pokolenia. Zapraszamy do zgłębiania słów naszego wielkiego Patrona. 



 

 

 

Światowe Dni Młodzieży 

Buenos Aires  -  1987   

 

   Światowe Dni Młodzieży w Buenos Aires w Argentynie odbyły się w dniach 

11-12 kwietnia 1987 roku. Hasło przewodnie brzmiało: „Myśmy poznali i uwierzyli 

miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4,16). W tym temacie zaczerpniętym z pierwszego 

Listu Jana Apostoła, wyraża się wiara apostoła, który poszedł za Jezusem jako 

młodzieniec, a potem aż do podeszłych lat wzrastał w wierze i miłości. Papież 

przemawiając do zebranej młodzieży uświadamiał jak ważne jest stałe zachowanie 

wierności wobec miłości Boga. To ona sprawia, że człowiek bez względu na to, ile ma 

lat, może charakteryzować się chrześcijańską młodością ducha. Tylko zjednoczenie z 

Bogiem – czyli dbanie o życie bez grzechu – pozwala nam codziennie w tej młodości 

wzrastać. To natomiast, co oddziela nas od Boga – grzech i wszystkie jego następstwa – 

nieuchronnie prowadzi do wewnętrznego starzenia się, opieszałości i odrętwienia 

uniemożliwiających poznanie miłości Boga i przeżywanie jej wciąż na nowo.  Papież 

zachęcał młodzież, aby odnawiała swą wierność wobec Jezusa. Mówił tak: Jezus nie 

przestał działać w naszych czasach. On żyje! I 

wciąż szuka każdego z nas, abyśmy w miarę 

możliwości łączyli się z Nim w Eucharystii i z 

duszą w stanie łaski uświęcającej, 

przystępowali do Komunii Świętej. Papież 

dawał młodzieży konkretne wskazówki jak 

postępować, aby każdy mógł wnieść swój 

osobisty wkład w budowanie świata lepszego, piękniejszego, bardziej ludzkiego i 

Chrystusowego. Warte przytoczenia są takie słowa naszego Rodaka: Bądźcie ludźmi 

wielkiego serca. Bądźcie wrażliwi na potrzeby wszystkich ludzi, dostrzegajcie 

materialne i duchowe formy ubóstwa, na które cierpi cała ludzkość.  



 

 

Starajcie się zaradzać temu złu w sposób solidny i radykalny. Przede wszystkim jednak 

starajcie się służyć ludziom, nie oczekując za to żadnej nagrody i nie kierując się 

egoistycznymi interesami.  

Św. Jan Paweł II często zwierzał się ze swoich przemyśleń bądź osobistych 

refleksji przed swoimi słuchaczami. Tak też i było podczas Światowych Dni Młodzieży 

w Buenos Aires. Powiedział wtedy, że 

najbardziej gnębi go myśl o ludziach, 

którzy jeszcze nie odkryli wielkiej 

prawdy o Bożej miłości, którzy coraz 

bardziej oddalają się od Boga, którzy 

chcą się rozwijać spychając Boga na 

margines lub zaprzeczając Jego 

istnieniu. Przekonywał wszystkich mówiąc: Pamiętajcie, że ten kto miłuje Boga ze 

wszystkich sił i oddaje Mu swoje najlepsze zamiary, niczego nie traci, przeciwnie – 

wszystko zyskuje.  Jednocześnie dodawał, że to wszystko nie jest łatwym zadaniem. 

Wymaga to osobistego poświęcenia, ale właśnie takich ludzi potrzebuje współczesny 

świat. Potrzeba dziś – mawiał papież do młodych – waszej radości i waszej służby, 

waszej czystości i waszego oddania, po to, aby budować nowe społeczeństwo, 

sprawiedliwsze i bardziej braterskie, bardziej ludzkie i bardziej chrześcijańskie.  

WARTO  zapamiętać !!! 

             Być wiernym Bogu przez całe życie 

                                                         Zachować młodość ducha 

       Poszukiwać Jezusa 

                    Starać się służyć ludziom 

      Pielęgnować wrażliwość serca 

                                    

                                   Mieć odwagę stracić coś dla Chrystusa 

 



 

 

Ciekawostki z życia wzięte – czy wiesz, że…??? 

Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsztynie, dziennikarzowi 

udało się wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana Pawła II o zdrowie. 

– „A jakoś człapię” – odpowiedział Papież.  

 
 

Kiedyś, podczas wizytacji jednej z podhalańskich parafii przejęta z 

wrażenia gaździna pomyliła przygotowany tekst powitania kardynała 

Karola Wojtyły i zamiast zatytułować go “najdostojniejszym”, 

powiedziała “Witojcie nom najpsystojniejsy księze kardynale”. On zaś spojrzał na nią z 

filuternym błyskiem w oku i odparł: “No, coś w tym jest”. 

 

Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany 

sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że 

zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał 

zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się. 

– Zapomniał pan zegarka, co? 

– A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła. 

– Z doświadczenia – odrzekła – Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, 

który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, 

wieczorem dansing… 

– Ależ proszę pani, ja jestem księdzem – przerwał jej zawstydzony Wojtyła 

– Wie pan – odpowiedziała rozbawiona nieznajoma – podrywano mnie w różny sposób, 

ale na księdza to pierwszy raz. 

 

Dziękujemy za przeczytanie pierwszego numeru L.O.LKA. 

Wszelkie Wasze pomysły, propozycje, uwagi bądź spostrzeżenia kierujcie do redakcji.  
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