
Jeśli nie wiesz dokąd iść...  

 

Każdy z nas - młodych ludzi szuka swojej drogi. Szukając, bardzo często staje na rozdrożu... 
własnych słabości a może już ... i nałogów. Kogo spytać o właściwą drogę, kto wskaże tę 
najpewniejszą...?  

Pieśń: „Bł ękitne rozwińmy sztandary” 

R:1 Matko Boga i matko nasza- 
Ty jesteś pełnią wszelkich darów,  
wszelkich błogosławieństw,  
wszelkich łask.  
Jesteś Matką Najwyższego.  
Ty, która szłaś do stóp krzyża ze swoim Synem.  
Matko, błogosławiona między niewiastami  
Bądź z nami teraz, gdy tu jesteśmy  
Bądź z nami w chwilach smutnych  
i w chwilach radosnych  
Matko, która nas znasz 
Matko naszego Pana, przyjdź, 
wskaż nam Drogę  
wskaż Jezusa drogę do Niego...  

Pieśń : „Zaufaj Maryi”  

R:2 (recytacja na tle muzyki) 
Dokąd idę, Ty idziesz ze mną.  
Nieraz myślę - wszystko nadaremne.  
Kiedy fale życia zaleją O Maryjo, Nadziejo  

Nie opuszczaj mnie w tej godzinie 
która w morzu wieczności ginie 
Wszystko ginie w morzu wieczności 
oprócz Twojej litości  

Nie opuszczaj mnie w tej potrzebie, 
w chwili śmierci zawołam Ciebie 
Nie ma drogi w życiu. Bezdroża. 
Gwiazdo ma - Matko Boża. 

Pieśń: „Gwiazdo śliczna wspaniała „ 

R:3 (recytacja na tle muzyki) 
Siostro, Bracie... zatrzymaj się na chwilę... pomyśl ... Dokąd idziesz? Dokąd biegniesz? 

R:4 Jestem utrudzony. Biegnę przez życie. Byłem wytrwały na wielu drogach, ale nie 
osiągnięty cel stracił swój czar. Któż może policzyć przebyte kilometry na rozgrzanym lub 
mokrym asfalcie?  



R:3 Dokąd biegniesz? Dokąd idziesz? 

R:5 Aby zdobyć szczyt wdzierałem się po ostrych i niebezpiecznych skałach, po 
kamienistych zboczach, to znów schodziłem krętymi ścieżkami, które rozchodziły się w różne 
strony. Ale po przybyciu na urwisko, na ostatni zakręt, zawsze spotkało mnie rozczarowanie.  

R:3 Dokąd biegniesz? Dokąd idziesz?  

R:6 Krążę niezmordowanie i szaleńczo wokół świata. Gonię za swym ideałem jak pies 
myśliwski za nieosiągalnym łupem. Wyczerpany padam jak goniec karawany dążącej do 
oazy, do której nigdy nie dojdę. 

R:3 Bo gdzie to już nie chodziłeś? Byłeś tu i tam.. Patrzyłeś za jakąś blondynką czy 
brunetką... Daremnie... Wszystko wokół ciebie się wali, nie wiesz, gdzie iść... nie masz już 
nadziei, nie chce ci się niczego. Może myślisz: " gorzkie i nudne życie, wciąż to samo.. świat 
to błoto..." 
 Może stałeś się nieznośny dla siebie i innych. Dla wszystkich, ale... tak, ale nie dla Niego. 
Oto On mówi do ciebie: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się 
pod ciężarem - Ja was pokrzepię". 

Pieśń: „Jezus najwyższe Imię”  
melodia, recytacja na tle muzyki  

R:7 Pomyśl, bracie: może być tak: 
że raz tylko i nigdy więcej  
przejdzie obok i da ci znak  
Chrystus żywy z krzyżem na ręce.  

Choćbyś trądem zważoną miał krew  
krzykiem: chcę! otrzymasz Go. Stanie. 
Wtedy bracie, jak ogień z drew  
buchnie w tobie miłość bez granic..  

Pomyśl, bracie: może być też,  
że raz tylko będzie cię mijał -  
przejdziesz obok, pójdziesz pod wiatr,  
byle dalej Światła i Krzyża  

Że zębami rozgryziesz krzyk  
który mogłeś tylko ty wyzwolić -  
wtedy bracie, już nigdy i nikt,  
nawet Chrystus ... bez twojej woli...  

R:8 Wszyscy ludzie odczuwają lęki. Z jedną różnicą. Kto wierzy, boi się Boga. Ten, kto nie 
wierzy, boi się przeznaczenia, złej gwiazdy, uroków, złych języków, wróżb, liczby 13.  
Kto boi się Boga, żyje w nadziei;  
kto boi się losu, żyje w lęku i zagrożeniu.  
Bać się Boga - to mądrość.  
Bać się ludzi, różnych przedmiotów - to dziecinada.  



Są tacy, którzy mówią, że nie boją się niczego i nikogo. Udają pewnych siebie i chcą 
uchodzić za spokojnych i opanowanych. Tymczasem właśnie ten, kto ma wiarę, żyje Bogiem, 
nie jest lękliwy. Kto żyje bez Boga jest osamotniony, a człowiek samotny - boi się.  

Gdzie jest wiara, tam nie ma lęku. Mogą ci zabrać chleb, ale nie mogą zabrać ci prawdy. 
Mogą ci zabrać mieszkanie, ale nie mogą cię pozbawić pokoju w niebie. Mogą ci zabrać 
wszystkie oszczędności, premie, dodatki, ale nie mogą zabrać ci nadziei. "Nie lękaj się - Ja 
jestem z tobą. Nadzieja we Mnie pokładana zawieść nie może" - mówi Chrystus, zaufaj Mu...  

Pieśń: „Ty wyzwoliłeś nas Panie” 

R:9 Idę do Ciebie Matko i wiem, że sam nie dorastam - ale we dwoje wytrwamy. Modlitwa 
moja nieraz płynie bez echa - poza mną rozgłośny śmiech szatana - zwątpienie. Z drogich 
nawet ust płynie pytanie - po co i na co się męczysz? Nie wiem, ale wierzę - wierzę, że z 
Tobą wytrwam. Wierzę w to gorąco. 

Pieśń: „Pozdrawiam Ciebie Matko” 

R:10 Kto lub co jest twoim skarbem? Co sobie cenisz? Czego szukasz w życiu? Jaki jest 
kierunek twoich myśli? 

R:11 Za twoimi myślami biegnie twoje serce, gdyż serce skłania się do tego, co przyjemne. 
Serce jest potężnym panem, zdolne do dokonywania szlachetnych czynów. Jest jednak ślepe i 
dlatego musi znaleźć oparcie w przewodniku.  

R:12 Właściwym przewodnikiem serca jest rozum, któremu drogę oświetla pochodnia wiary. 
W ten sposób serce nie zbłądzi. Rozum ma jednak wielu konkurentów, którzy chcą odsunąć 
go od władzy, a poślubić serce. Zdarza się, że serce podaje rękę raz wyobraźni, to znowu 
zmysłom, nawykom lub namiętnościom. 

R:13 Co się ceni, to się kocha. Jeżeli cenisz pieniądze, one są twoją miłością. Jeśli myślisz o 
przyjemnościach, one są twoją miłością. Jeśli gonisz za człowiekiem, on jest twoją miłością...  

R:14 Powiedz mi co kochasz, a ja ci powiem kto jest twoim panem. Człowiek ma tylko 
jednego pana - to co lubi! O twojej wartości nie decydują tytuły, władza, wiek, uroda, 
nazwisko, a jeszcze mniej twoja siła i ambicja. O twojej wartości decyduje to, co kochasz. 
Jeśli kochasz to, co ziemskie, będziesz prochem. Jeżeli kochasz Boga, upodobnisz się do 
Niego...  

Pieśń: „Trudna miłość” (kaseta KRP)  

R:15 Twoja skryta historia nie jest tajemnicą. Ktoś ją zna. Wszystkich możesz oszukać, ale 
Boga nigdy nie oszukasz. Dokąd idziesz, On idzie z tobą. Nie istnieje niewidzialna kryjówka, 
gdzie mógłbyś czy mogłabyś się skryć przed Nim. Dokąd uciekniesz?.. Dla Niego najbardziej 
ukryta izdebka jest jak olbrzymi plac. Jest oko, które nigdy się nie zamyka i nie śpi. Jest ucho, 
które wszystko słyszy, nawet najcichszy szept. Uważaj więc, co mówisz i co czynisz...Na 
swoim ciele nosisz ślady twoich złych i dobrych pragnień i czynów. Dobro i zło wyciska 
niezatarte ślady. Nie przykryjesz ich dobrą szminką czy makijażem. Nie ma nic zakrytego, co 
by nie wyszło na jaw. Istnieje Obecność i widzi twój płacz. Istnieje Pamięć, która nie 
zapomina. Istnieje Ktoś, kto gromadzi na Wieczność. 



R:16 (recytacja na tle muzyki)  
Nie wiesz, gdzie iść? Jak uspokoić swe serce? Co ze sobą począć? Otwórz się na Słowo Boga. 
Ono cię uspokoi... ukoi twe serce... oświeci...umocni cię... doda odwagi i wskaże ci drogę.  

Pieśń: „Gdy serce twoje napełni się trwogą...” (CD Panience) 

R:17 Tyle razy mówiłeś, że wierzysz tylko w to, co widzisz swoimi oczyma i czego dotykasz 
swoimi rękoma. Może nigdy nie pomyślałeś, że najważniejszych rzeczy często nie widzimy, 
nie możemy dotknąć.  
Czy widziałeś własnymi oczyma myśl, czy dotknąłeś jej rekami? Nigdy. A jednak ona 
istnieje.  
Widziałeś kiedyś sprawiedliwość? Jaki ma kształt, kolor, wymiary. Nigdy. A jednak ona 
istnieje..  
A czy widziałeś wolność? Nigdy. A jednak, choć niewidzialna, jakże jest kochana.  

R:18 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli - mówi Jezus.  
Miłość prowadzi do wiary, a wiara do miłości. Jeśli chcesz dalej iść przez życie, musisz 
zaufać wierze. Musisz oprzeć się na niezawodnej nadziei, pokładać ufność tylko w Bogu. Tu, 
na tej ziemi, każdy z nas doświadcza dotknięcia Boga. Tu, na tej ziemi, Maryja mówi nam, 
jak my mamy zwyciężać w naszej codzienności  

Pieśń: „Uczyńcie, co wam mówi Syn” (CD Panience)  

R:19 Dokąd idę, Ty idziesz ze mną. 
Nieraz myślę - wszystko nadaremne.  
Kiedy fale życia zaleją  
O Maryjo, Nadziejo  

Nie opuszczaj mnie w tej godzinie  
która w morzu wieczności ginie  
Wszystko ginie w morzu wieczności 
oprócz Twojej litości  

Nie opuszczaj mnie w tej potrzebie,  
w chwili śmierci zawołam Ciebie  
Nie ma drogi w życiu. Bezdroża. 
Gwiazdo ma - Matko Boża.  

muzyka  

R:20 (recytacja na tle nagrania "Cisza")  
Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, 
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, 
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,  
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, 
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, 
światło tam, gdzie panuje smutek.  
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,  
co pociechę dawać. 
Nie tyle szukać miłości,  



co kochać. 
Albowiem dając – otrzymujemy, 
wybaczając – zyskujemy przebaczenie, 
a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.  

Dalszy ciąg nagrania. 

 


