
 
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu – pomoc w modlitwie indywidualnej 

Formy duszpasterstwa młodych dorosłych  

oraz zaangażowania ich w życie wspólnoty parafialnej 

 

I. REFLEKSJA KOŚCIOŁA 

 

„Bycie młodym jest nie tyle okresem życia, ile stanem serca. Dlatego też instytucja tak 

wiekowa, jak Kościół, może się odnawiać i stawać młodą na różnych etapach swojej długiej 

historii. W rzeczywistości, w swoich najbardziej tragicznych chwilach, czuje wezwanie, by 

powrócić do istoty pierwszej miłości.” Christus vivit, nr 34 

 

„Słowo Boże mówi, że młodzi ludzie powinni być traktowani „jak bracia” (1 Tm 5, 1) i radzi 

ojcom: „nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha” (Kol 3, 21). Młody 

człowiek nie może być zniechęcany, cechuje go marzenie o rzeczach wielkich, poszukiwanie 

szerszych horyzontów, większa odwaga, chęć zdobywania świata, umiejętność przyjmowania 

ambitnych propozycji i chęć poświęcenia wszystkich sił, aby zbudować coś lepszego. Dlatego 

nalegam na młodych, by nie pozwolili sobie ukraść nadziei, i każdemu powtarzam: „Niechaj 

nikt nie lekceważy twego młodego wieku!” (1 Tm 4, 12).” Christus vivit, 15 

 

II. ZAPYTAM SIEBIE 

 

„Konieczne jest, aby Kościół nie był zbyt skoncentrowany na sobie samym, ale aby przede 

wszystkim odzwierciedlał Jezusa Chrystusa. To zakłada, że pokornie uzna on, iż pewne 

konkretne kwestie muszą się zmienić, a w tym celu musi także poznać wizję, a nawet krytykę 

ludzi młodych.” Christus vivit, 39 

 

1. Czy liczy się dla nas głos młodego Kościoła?  

2. Czy stwarzamy młodym przestrzeń do rozmów, wyrażania swoich opinii? Czy 

respektujemy je nawet jeśli są sprzeczne z tym, co sami uważamy? Nawet jeśli są dla nas 

niewygodne?   

3. Czy w naszej parafii, wspólnotach jest chęć współdziałania z młodymi? Korzystania z ich 

świeżej energii, ale także bagażu doświadczeń? Czy słuchamy ich potrzeb? Czy 

pozwalamy na samodzielne działanie, czy też kontrolujemy ich na każdym kroku  

i narzucamy tylko własne pomysły? 

4. Czy dbamy o relacje z tymi, którzy pełnili posługę animatorów grup dziecięcych  

i młodzieżowych w naszej parafii? Czy korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia  

w prowadzeniu młodych? 



 

III. Medytacja 

 

Św. Jan Paweł II powiedział o młodych, że są „przyszłością Kościoła”, są jego nadzieją. 

Młody człowiek na każdym etapie swojego wzrastania potrzebuje wspólnoty i bliskości  

z Bogiem i Kościołem. Potrzebuje zaangażowania i działania zarówno wtedy, gdy jest jeszcze 

uczniem lub studentem, ale także wówczas, gdy kończy naukę i wchodzi w dorosłe życie. Nie 

możemy zaprzepaścić tego młodzieńczego entuzjazmu, często popartego doświadczeniem 

różnych wspólnot. Wejście w dorosłość nie może odbywać się bez wartości, które przekazuje 

Kościół, nie może odbywać się w samotności i braku wspólnoty, w której można wzrastać  

i doskonalić się, odkrywać swoje powołanie. 

 

„Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku!” (1 Tm 4, 12) 

 

 

Komisja ds. Dzieci i Młodzieży 

 


