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SPOTKANIE II: KIM SĄ MŁODZI LUDZIE? 

Przygotowanie do spotkania 

Namiot spotkania: 

J 1, 43-49 „Skąd mnie znasz?” 

Teksty do refleksji:  

Gaudete et exsultate 

174. Istotnym warunkiem postępu w rozeznawaniu jest wychowywanie siebie do 

cierpliwości Boga i Jego czasów, które nigdy nie są naszymi. On nie sprawia, „by ogień spadł 

z nieba i zniszczył niewiernych” (por. Łk 9, 54), ani nie pozwala, by gorliwi „wyrywali kąkol”, 

który rośnie między pszenicą (por. Mt 13, 29). Ponadto konieczna jest także wielkoduszność, 

ponieważ „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). Rozeznania nie 

dokonuje się po to, aby odkryć, co jeszcze możemy uzyskać z tego życia, ale aby rozpoznać, w 

jaki sposób możemy lepiej wypełnić tę misję, która została nam powierzona w chrzcie świętym, 

a to oznacza gotowość do wyrzeczenia się wszystkiego, aż po oddanie wszystkiego, ponieważ 

szczęście jest paradoksalne i ofiarowuje nam najlepsze doświadczenia wówczas, kiedy 

akceptujemy tę tajemniczą logikę, która nie pochodzi z tego świata. Jak mówił św. 

Bonawentura, odnosząc się do krzyża: „To jest nasza logika”. Jeśli ktoś przyjmuje tę dynamikę, 

to nie daje sobie znieczulić sumienia i wielkodusznie otwiera się na rozeznanie. 

 Logika nasza a logika Boga – jakie są istotne różnice? 

 Jakie są warunki postępu w rozeznaniu i realizowaniu naszego powołania do świętości? 

 Co i na ile jestem w stanie już teraz zrealizować? 

175. Kiedy badamy przed Bogiem drogi życia, żadne przestrzenie nie mogą pozostawać 

wykluczone. We wszystkich aspektach życia możemy stale wzrastać i dać Bogu coś więcej, 

nawet w tych, w których doświadczamy największych trudności. Trzeba jednak prosić Ducha 

Świętego, aby nas wyzwolił i wygnał ten lęk, który prowadzi nas do zabronienia Mu wejścia 

w niektóre aspekty naszego życia. Ten, który żąda wszystkiego, daje również wszystko i nie 

chce do nas wkraczać, aby okaleczyć nas lub osłabić, ale dać pełnię. To nam ukazuje, że 

rozeznanie nie jest zarozumiałą samoanalizą, egoistyczną introspekcją, ale prawdziwym 

wyjściem ku tajemnicy Boga, który pomaga nam żyć misją, do jakiej nas powołał dla dobra 

braci. 

 Jakie są moje lęki i trudności w odkrywaniu, rozeznawaniu, pogłębianiu drogi mojego 

powołania? 



Spotkanie 

Zagadnienia do refleksji: 

– Dzielenie się słowem Bożym 

– Jacy młodzi ludzie są w moim najbliższym otoczeniu? 

– Czy znam młodych wokół siebie? W jakim stopniu? Czym żyją, jakie są ich pasje, 

zainteresowania, z czym się zmagają? Jakie są ich potrzeby? 

 


