Wyzwanie roku 2020: pokazać młodym JP2, który pociąga do głębi!
Obecny sposób opowiadania o dziedzictwie Jana Pawła II nie dociera do młodych i wydaje się im
przesadzony. Wkroczyliśmy w rok 2020 – rok 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Czy uda się
przekazać młodym piękne dziedzictwo „cywilizacji miłości” Jana Pawła II?
2020: rok św. Jana Pawła II
Zarówno Sejm, jak i Senat RP ogłosiły 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, podkreślając jego zasługi
w obaleniu komunizmu i powstaniu „Solidarności”. Mnożą się lokalne inicjatywy edukacyjne czy
charytatywne mające za celu upamiętnienie tej rocznicy. W maju do Rzymu wyruszą Polacy w ramach
Narodowej Pielgrzymki.
Starsi ludzi doskonale pamiętają, jak ważnym autorytetem i punktem odniesienia był przez wiele lat Jan
Paweł II. Jeszcze pokolenie dzisiejszych 30-latków obserwowało końcowe lata jego pontyfikatu, gdy
zmagał się z chorobą.
Jednak dla obecnych nastolatków papież Polak jest już postacią z przeszłości. Rok 2020
będzie zatem stanowił wyzwanie, jak pokazać dziedzictwo Jana Pawła II tak, by trafić do różnych
środowisk i ludzi w każdym wieku. Jest to wyzwanie, może szczególnie dla rodziców i wychowawców,
aby nie zatrzymywać się tylko na tym, że Jan Paweł II był wielki, ale pójść w głąb jego nauczania i
pokazać go jako człowieka z krwi i kości, który może fascynować i pociągać, dzięki swojej spójnej
osobowości i niezachwianej wierze. Tak jak fascynował i pociągał za sobą, szczególnie młodych ludzi, w
czasie swojego życia. Młodzież za nim szła, młodzież go kochała. Dla dzisiejszych nastolatków papież
Polak również może być interesującą postacią. Ale jest to również wyzwanie dla młodzieży, aby sięgnąć
do źródłowych tekstów Jana Pawła II, przeczytać jego biografię, zapytać rodziców czy dziadków, kim
był dla nich papież Polak czy jakim wydarzeniem był jego wybór w 1978 r. To pozwoli zrozumieć, że
silne przywiązanie i cześć dla Jana Pawła II ma swoje solidne uzasadnienie i nie jest pustą formą.
Uroczystym wydarzeniem związanym z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły będzie msza święta,
którą papież Franciszek odprawi 17 maja w Watykanie (dzień przed 100. urodzinami Karola
Wojtyły, gdyż jest to niedziela). Przybędą ludzie z całego świata i z pewnością bardzo wielu
pielgrzymów z Polski, do czego zachęcają biskupi.
Będzie to okazja do doświadczenia poczucia wspólnoty, powszechności Kościoła oraz tego, że Jan Paweł
II to nie tylko „nasz” papież, ale człowiek ważny dla ludzi ze wszystkich kontynentów.
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