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... PROSI JEDYNIE O OTWARCIE SERCA 
PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO 

Drodzy Młodzi, 
 
Powtórzmy więc raz jeszcze: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”  (Mt 11, 28). Ale
powiedzmy to, będąc przekonanymi, że niezależnie od naszych
ograniczeń, naszych podziałów, Jezus jest nadal powodem, dla
którego tu jesteśmy. Wiemy, że nie ma większej ulgi niż pozwolić, by
Jezus niósł nasze udręki. Wiemy również, że jest wielu, którzy wciąż
Go nie znają i żyją w smutku i zagubieniu. 
 
Sprawmy, żeby miłość była żywa, i my wszyscy musimy to zrobić!
Wielu tego doświadczyło: widzą, że kończy się miłość ich rodziców,
że rozpada się miłość nowożeńców, którzy dopiero co się pobrali.
 Doświadczają głębokiego żalu, gdy nikogo nie obchodzi, że muszą  
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wyemigrować, aby szukać pracy, lub gdy patrzy
się na nich  podejrzliwie, ponieważ są
obcokrajowcami. Mogłoby się zdawać, że miłość
umarła, ale wiemy, że tak nie jest, i mamy coś do
powiedzenia, coś do ogłoszenia, z niewieloma
słowami, a wieloma gestami. Jesteście bowiem
pokoleniem obrazu, pokoleniem działania ponad
spekulacjami, teoriami. 
 
I tak podoba się Jezusowi; ponieważ przeszedł
On czyniąc dobro, a kiedy umierał, wolał mocny
gest krzyża od słów. Jesteśmy zjednoczeni wiarą
w Jezusa i On czeka, abyśmy zanieśli Go
 wszystkim ludziom młodym, którzy utracili sens
swego życia. Staje się tak, gdy my wierzący
jesteśmy niekonsekwentni.  
 

Powitajmy razem tę nowość, którą Bóg wprowadza do naszego życia; tę nowość, która nas pobudza, abyśmy zawsze
wychodzili na nowo, aby udać się tam, gdzie jest najbardziej zranione człowieczeństwo. Gdzie ludzie, niezależnie od
pozorów powierzchowności i konformizmu, wciąż szukają odpowiedzi na pytanie o sens swojego życia. Ale nigdy nie
pójdziemy samotnie: Bóg idzie wraz z nami. On nie boi się, nie boi się obrzeży, raczej sam stał się peryferiami (por. Flp 2, 6-
8; J 1, 14). 
Jeśli będziemy mieli odwagę wyjść ze swoich ograniczeń, z naszego egoizmu, naszych zamkniętych idei, i udać się
na peryferie, znajdziemy Go tam, bo Jezus idzie przed nami w życiu brata, który cierpi i jest odrzucany. On już tam

jest (por. Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 135). 

Chłopcy i dziewczęta, miłość nie jest martwa, wzywa nas i posyła. Prosi jedynie o otwarcie serca. Prośmy o moc
apostolską, byśmy nieśli Ewangelię innym – byśmy ją oferowali, nie narzucali – i wyrzekli się czynienia z naszego

chrześcijańskiego życia muzeum wspomnień. 
Życie chrześcijańskie jest życiem, jest przyszłością, jest nadzieją! Pozwólmy, by Duch Święty skłonił nas do kontemplowania
dziejów w perspektywie Jezusa zmartwychwstałego. W ten sposób Kościół, nasze Kościoły będą mogły iść naprzód, przyjmują
sobie niespodzianki Pana (por. tamże, 139), odzyskując swoją młodość, radość i piękno, o którym mówił Mirko, oblubienicy, któ
idzie na spotkanie z Panem. Niespodzianki Pana. Pan nas zaskakuje, bo życie zaskakuje nas zawsze. Idźmy naprzód, naprzec
tym niespodziankom. Dziękuję! 
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