
(�) W Madrycie spotkałem młodych, pragnących budować swe życie 
na prawdzie, którą Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie. Ich wiara jest 
świadectwem dla całego świata – mówił Benedykt XVI na audiencji 
ogólnej w Castelgandolfo. 
 
  

  
 Idąc za przykładem słów Ojca Świętego prezentujemy świadectwo 
jednej z uczestniczek pielgrzymki .  
 
 Odbywające się w Madrycie ŚDM były już 26. z kolei, a dla mnie – 
pierwszymi, w których uczestniczyłam wraz z grupą z naszej parafii Matki 
Bożej Różańcowej. Pamiętając słowa papieża Benedykta XVI, iż „Nie 
można spotkać Chrystusa i nie ukazywać Go innym. Nie zatrzymujcie więc 
Chrystusa dla siebie”, chciałabym się podzielić z Wami kilkoma przeżycia-
mi i refleksjami. 

Dzięki udziałowi w ŚDM przekonać się mogłam o powszechności 
i uniwersalności Kościoła. Do Madrytu przybyły tłumy młodych ludzi z 
całego świata. Miasto to na kilka dni zamieniło się w światową stolicę mło-
dego Kościoła. I mimo, że wszyscy różniliśmy się między sobą, to jednak 
było coś co nas łączyło, coś co każdego z nas przywiodło do Madrytu. 
Chodzi oczywiście o wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Niezapomnianym 
obrazem, który głęboko zapadł mi w pamięci, były chwile, gdy wszyscy 
razem modliliśmy się, z tym że każdy w swoim języku. Dawało mi to takie 
silne poczucie jedności. Mimo tak wielu różnic wszyscy modliliśmy się do 
jednego Boga (…) 

(…) Każde spotkanie z papieżem było czymś niezapomnianym. 
Benedykt XVI mówił o rzeczach trudnych, które w niejednym młodym 
sercu mogą budzić niechęć lub sprzeciw. Jednak robił to w sposób bardzo 
delikatny. Czuć było, że kieruje Nim miłość i troska o każdego młodego 
człowieka, by nie zbłądził w codziennym życiu, lecz potrafił je budować na 
Chrystusie. 

ŚDM były bardzo wartościowym czasem w moim życiu. Pozwoli-
ły mi jeszcze bardziej umocnić swoją wiarę. Ta pielgrzymka była cudow-
nym spotkaniem z samym Chrystusem, jak i innymi wiernymi z całego 
świata. 

          Ewa 

Ś W I A D E C T W O 

O G Ł O S Z E N I A  
 

1. Serdecznie zapraszamy na spotkania Duszpasterstwa Aka-
demickiego (Msza św. o godz. 20:00 a później spotkanie 
formacyjne - w każdą środę 

2. CAFFE „u PANA BOGA za piecem” - w każdą niedzielę 
od 11:30 do 15:00 oraz po mszy wieczornej  

„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” 

TEMAT  MIESIĄCA 

WSTĘP 

Wakacje już na dobre za nami, zaczęła się jesień, a studenci wracają na 
uczelnie, by stawić czoło nowym edukacyjnym wyzwaniom ☺ Po krótkiej 
przerwie wracamy również i my – Duszpasterstwo Akademickie Dom 
Na Skale, startując z całkiem nowymi tematycznymi spotkaniami. Sier-
pień dostarczył nam wspaniałych chwil zarówno radosnych jak i pełnych 
refleksji, a to wszystko dzięki Światowym Dniom Młodzieży w Madry-
cie. Ten niezwykły czas już minął, ale nadal chcemy karmić się przekazy-
wanymi tam treściami, chcemy dzielić się przeżyciami i pielęgnować w 
sobie zapał do mężnego wyznawania wiary. Zapraszamy do lektury tej 
mini gazetki w pełni poświęconej właśnie tegorocznym Dniom Młodzie-
ży, a więcej duchowej strawy znajdziecie na naszych spotkaniach! Zapra-
szamy ☺ 



 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowie-
dzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremia-
sza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie 
uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 
Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew , lecz Ojciec mój, który 
jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na 
tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.  
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w 
niebie". Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On 
jest Mesjaszem.  

Ewangelia wg św. Mateusza 16, 13-20 

Fragment homilii Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszona 
podczas Mszy św. kończącej Światowe Dni Młodzieży 

(�) Kiedy widzę was tutaj, licznie przybyłych z całego świata, 
moje serce napełnia się radością i myślę o szczególnej miłości z 
jaką spogląda na was Jezus. Tak, Pan was kocha i nazywa 
was swoimi przyjaciółmi  
(por. J 15,15). Wychodzi wam na spotkanie i pragnie  towarzy-
szyć na waszej drodze, aby otworzyć wam bramę do pełni życia i 
uczynić was uczestnikami jego bezpośredniej relacji z Ojcem 
(�) Wiara daje nie tylko pewne informacje na temat tożsamości 
Chrystusa, ale zakłada osobistą więź z Nim, przylgnięcie całej 
osoby, ze jej inteligencją, wolą i uczuciami do samoobjawienia 
Boga. W ten sposób pytanie: "A wy za kogo Mnie uważacie?" 
w głębi pobudza uczniów do podjęcia osobistej decyzji w stosun-
ku do Niego. Wiara i naśladowanie Chrystusa są ze sobą ściśle 
powiązane. Biorąc pod uwagę, że zakłada ona naśladowanie 
Mistrza, wiara powinna umacniać się i wzrastać, stawać się głęb-
szą i dojrzalszą, w miarę jak intensyfikuje się i umacnia  więź z 
Jezusem, bliskość z Nim (�) 
(�) pójście za Jezusem w wierze oznacza kroczenie za Nim w 
komunii Kościoła. Za Jezusem nie można pójść samemu. Temu, 
kto ulega pokusie, by pójść „na własną rękę” lub żyć wiarą we-
dług dominującej w społeczeństwie mentalności indywiduali-
stycznej, grozi to, ż nigdy nie spotka Jezusa Chrystusa, lub że 
skończy, idąc za fałszywym Jego obrazem. Mieć wiarę oznacza 
opierać się na wierze braci i ż twoja wiara służy w ten sam 
sposób jako wsparcie dla wiary innych (�) 

Fragment rozważania Ojca Świętego Benedykta XVI podczas Drogi 
Krzyżowej 
 
(�) niech miłość Boga do nas powiększy waszą radość i niech 
pobudzi was do pozostawania blisko tych, którym się mniej powio-
dło. Wy, którzy jesteście bardzo wrażliwi na ideę dzielenia życia z 
innymi, nie przechodźcie obojętnie wobec cierpienia ludzkiego, 

gdzie Bóg oczekuje od was, 
abyście ofiarowali to, co naj-
lepsze w was samych: waszej 
zdolności do kochania i współ-
czucia. Różne formy cierpienia, 
jakie podczas Drogi Krzyżowej 
przesuwały się przed naszym 
oczami, są wezwaniami Pana do 
budowania życia, krocząc Jego 
śladami i czyniąc z nas znaki 
Jego pocieszenia i zbawienia. 

Cierpieć z innymi, dla innych; cierpieć z powodu pragnienia prawdy 
i sprawiedliwości; cierpieć z powodu stawania się osobą, która na-
prawdę kocha   oto elementy fundamentalne człowieczeństwa, 
których porzucenie zniszczyłoby samego człowieka"  (…) 

Fragment słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas czuwania z 
młodzieżą na lotnisku Cuatro Vientos  
 
(…) Bóg nas kocha. Jest to wielka prawda naszego życia i to 
ona nadaje sens całej reszcie. Nie jesteśmy owocem przypadku 
czy nieracjonalności, ale u początków naszego istnienia znajduje 
się plan miłości Boga. Pozostawanie w Jego miłości oznacza więc 
życie zakorzenione w wierze: wiara bowiem nie jest prostą akcep-
tacją pewnych oderwanych prawd, ale raczej głęboką więzią z  
Chrystusem, która prowadzi nas do  
otwarcia naszych serc na tę tajemnicę 
 miłości i do życia jako osoby,  
które czują się kochane przez Boga (�)  
(�) Jeśli pozostaniecie w miłości  
Chrystusowej, zakorzenieni w wierze, napo - 
tkacie nawet wśród sprzeczności i cier - 
pień - źródło wesela i radości.  
(�) Ośmielcie się być rozpalonymi świętymi 
w których oczach i sercach jaśnieje miłość 
Chrystusa i którzy w ten sposób niosą świa-
tło świata (�)   

 


