APEL MŁODYCH
1. WSTEP:
W dniu urodzin Jana Pawła II młodzież pragnie złożyć Mu należy hołd. Ostatnie
chwile Jego życia przypadły w czasie Jasnogórskiego Apelu pragniemy dostrzec w tym
Maryjny znak zwycięstwa i za przykładem papieża uczyć się być bliżej naszej ukochanej
Matki.
Nasze wspólne modlitewne spotkanie u stóp Matki rozpoczniemy ulubioną pieśnią Jej
Syna – Jana Pawła II.
2. Śpiew pieśni „Barka”.
3. Wysłuchanie nagrania wypowiedzi papieża o znaczeniu pieśni Barka w Jego życiu.
4. Tak wiele dziś chcielibyśmy powiedzieć naszemu kochanemu papieżowi Janowi Pawłowi
II ponieważ idziemy za przykładem arcybiskupa Stanisława Nowaka, który mówi nam:
„ Ojciec Święty żyje – żyje w krainie życia, żyje w naszych sercach. Nie pozwólmy Mu umrzeć.
Dlatego poważnie potraktujemy odczytywanie Jego testamentu”.
5. Odczytanie fragmentu testamentu Jana Pawła II:
„W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz
przybędzie (por. Mt 24, 42) – te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które
nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za Nim podążyć i pragnę, aby wszystko,
co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy
ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego
Mistrza: Totus Tubus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i
Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W Tych rękach
zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim
dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie
Boże okazało się jeszcze większe od mojej słabości i niegodności. … Apud Dominum
Misericordia et copiosa apud Eum redemptio Jan Paweł pp. II.
Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy”.
6. Chwila ciszy na osobistą refleksję.
7. Teraz my młodzi chcemy wyrazić własnymi słowami miłość, wdzięczność i wierność
naszemu Papieżowi.
Wypowiedzi młodzieży:
„Ojcze Święty, który dajesz nam miłość.
Ojcze Święty, który jesteś z nami.
Naucz nas wybaczać i kochać,
niech Twoje serce pozostanie z nami.
Jesteś jak ocean dobroci,
co przelewa się łzami cierpienia.
Lecz Twoja miłość została jak skała:
twarda, silna, niezmienna”. ANNA P.
Twoim śladem, Ojcze, podążać chcę
Tam gdzie serca dla Ciebie otwierają się.
Słuchać Twych słów pełnych Bożej miłości

Co dają nam nadzieję i uczą wierności.
Odwiedzałeś, Ojcze Święty setki miejsc na świecie
By nieść światu pokój, zło w dobro zamienić
Za Twoim przykładem pokonamy słabości
bo gdziekolwiek jesteś – płyną łzy radości”. MILENA M.
Chociaż wiem i inni też wiedzą, że Papież nie zmieni sytuacji gospodarczej naszego
kraju, sytuacji domowej, rodzinnej; ale pod wpływem Jego słów możemy stać się
lepsi, bo Jan Paweł II daje nam przykład, jak pokonywać swoje słabości i zrozumieć,
że każdego z nas stać na dodatkowy wysiłek wobec innych ludzi. Papież przejmująco
wołał do nas, że trzeba kochać człowieka, koniecznie mu pomóc, a więc być blisko
bezrobotnych, ubogich w podeszłym wieku, samotnych. Apelował, by zapanował
duch miłosierdzia, bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o
dobro naszej Ojczyzny”. PIOTR M.
Ojcze Święty strasznie nam ciężko po Twoim odejściu. Niejedna łza spłynęła po
policzkach na wieść o twojej śmierci, a wnętrze naszej duszy przepełnił smutek. Ale
mimo smutku pojawia się radość z tego powodu, iż Bóg zesłał nam tak wspaniała
osobę jak Ty. Dzięki Tobie świat stał się lepszy i Ty pomogłeś nam stawać się
lepszymi. W Twoich słowach zawsze znajdowało się pełno ciepła i miłości, które
stopiły lody wielu serc. „Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i
egoizmu” Ty powiedziałeś te słowa. Ty jesteś tym światłem. I my będziemy się starali
być takim światłem.
Ojcze Święty zawsze będziesz żył w naszych sercach! Będziemy się starali kroczyć
przez życie z mądrością, którą nam przekazałeś. Wierzę w to, że jeszcze kiedyś się
spotkamy u boku Boga Ojca. Ojcze Święty Kochamy Cię! ANNA O.
„Byłeś, jesteś i będziesz naszych sercach kochany Ojcze Święty. Byłeś człowiekiem,
który potrafił naprawić zło. Obdarzyłeś wszystkich miłością i sercem. Pokazałeś nam
właściwa ścieżkę życia, każdy mógł znaleźć u Ciebie rozumienie i słowa pełne
miłości. Wszyscy czujemy teraz wielką pustkę. To ogromna strata, ponieważ już nigdy
nie będziemy mieli tak wspaniałego i kochanego Papieża. Ojcze opuściłeś nas, ale
wierzę, że to, co nam przekazałeś będzie prowadziło nas przez całe życie. Wierzymy z
całego serca, że nasze drogi jeszcze się zejdą!!! KOCHAMY CIĘ!” ANNA B.
„Ojcze Święty dziękuje Ci za Twoja posługę wobec Boga, ale przede wszystkim
wobec nas chrześcijan i młodzieży, która tak wiele Ci zawdzięcza. „Byłeś nam
szczęściem i życia ozdobą odszedłeś już, by płakać za Tobą:. Ojcze, który zawsze
dawałeś nam słowa otuchy, jak było Ci ciężko nigdy nie mówiłeś, że boli. Chociaż
Twoje serce zamarło, nasze zawsze pozostanie gorące dla Ciebie. Dałeś nam lekcję
prawdziwej wiary, miłości do bliźniego, zawsze pożartowałeś. Ojcze jak nam będzie
Ciebie brakowało. Zadałeś nam wielki ból Twoim odejściem, ale z całego serca, ja
osobiście Ci dziękuję za to, ze byłeś, jesteś i na zawsze pozostaniesz w mej pamięci.
Ojcze nie zapomnimy o Tobie. Odpoczywaj w pokoju”. MONIKA M.
8. wysłuchanie wypowiedzi Papieża „Nie wstydźcie się krzyża” Zakopane 08.06.1997.
9. Wielkim darem Papieża Jana Pawła II dla nas jest przykład wytrwałej, pełnej zaufania do
Maryi modlitwy różańcowej. Szczególna wdzięczności czujemy w sercach za dar tajemnic
światła, w których rozważamy: Chrzest Jezusa w Jordanie, Objawienie się na weselu w Kanie

Galilejskiej, Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na
górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii.
Dlatego dziś będziemy rozważać ustanowienie Eucharystii.
10. Rozważanie V Tajemnicy Światała: Ustanowienie Eucharystii.
11. Świadectw jednego z uczestników pogrzebu Jana Pawła II.
12. Stańmy teraz, aby za przykładem Jana Pawła II, okazać swą miłość naszej Matce
śpiewając Apel Jasnogórski.
13. Śpiew Apelu.
14. Błogosławieństwo kapłana.
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