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Dragocjeni dar koji daje nadu za budućnost Crkve

Draga braćo i sestre!

Danas bi se htio nakratko mišlju i srcem vratiti na čudesne dane provedene u Madridu prigodom
26. Svjetskog dana mladih. Bio je to, kao što znate, uzbudljiv crkveni događaj; oko dva milijuna
mladih sa svih kontinenata doživjeli su, s radošću, izvanredno iskustvo bratstva, susreta s
Gospodinom, dijeljenja i rasta u vjeri: bio je to događaj koji je prštao svjetlom. Zahvaljujem Bogu
za taj dragocjeni dar, koji daje nadu za budućnost Crkve: mladi sa čvrstom i iskrenom željom
ukorijeniti svoj život u Kristu, ostati čvrsti u vjeri, kročiti zajedno u Crkvi. Zahvaljujem svima koji su
velikodušno radili za taj Dan: kardinalu, madridskom nadbiskupu, njegovim pomoćnicima, ostalim
biskupima iz Španjolske i ostalih dijelova svijeta, Papinskom vijeću za laike, svećenicima,
redovnicima i redovnicama, laicima. Ponovno upućujem svoju zahvalu španjolskim vlastima,
institucijama i udrugama, dragovoljcima i svima koji su nas podupirali svojom molitvom. Ne mogu
zaboraviti topli doček koji su mi ukazali Njihova kraljevska veličanstva kao i čitava zemlja.

Ne mogu, naravno, u nekoliko riječi opisati tako snažne trenutke koje smo doživjeli. U sjećanje su
mi se urezali nesputani zanos kojim su me, prvog dana pohoda, mladi primili na Trgu Cibeles,
njihove riječi pune iščekivanja, njihova snažna želja okrenuti se k dubljoj istini i usidriti se u nju, u
onu istinu koju nam je Bog dao spoznati u Kristu. U velebnom samostanu El Escorial, bogatom
poviješću, duhovnošću i kulturom, susreo sam se s mladim redovnicama i mladim sveučilišnim
profesorima. Ove prve, mlade redovnice, podsjetio sam na ljepotu njihova poziva življenog s

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_EC8MOCC7


vjernošću kao i na važnost njihova apostolskog služenja i njihova proročkog svjedočanstva.
Dojmila me njihova poletnost, mladenačka vjera i odvažna okrenutost k budućnosti i volja da tako
služe čovječanstvo. Profesorima sam dozvao u svijest da moraju biti pravi odgojitelji novih
naraštaja, vodeći ih u traženju istine ne samo riječima, već također životom, svjesni da je Istina
sam Krist. Susrećući Krista susrećemo istinu. Navečer, tijekom križnog puta, raznoliko mnoštvo
mladih ponovno je snažno doživjelo prizore Kristove muke i smrti: Kristov križ daje mnogo više od
onoga što zahtijeva, daje sve, jer vodi k Bogu.

Idućeg dana bila je misa u Katedrali Almudena, u Madridu, sa sjemeništarcima i bogoslovima:
mladima koji se žele ukorijeniti u Kristu da bi ga jednom kada postanu njegovi službenici
uprisutnjivali. Želim da raste broj poziva na svećeništvo! Među prisutnima bilo je više onih koji su
čuli Gospodinov poziv upravo na prethodnim Danima mladih; siguran sam da je i u Madridu
Gospodin zakucao na vrata srca mnogih mladih da ga velikodušno slijede u svećeničkoj službi ili u
redovničkom životu. Posjet Centru za mlade s invaliditetom omogućio mi je vidjeti veliko poštivanje
i ljubav koji se gaje prema svakoj osobi i pružio mi je priliku da zahvalim tisućama dragovoljaca
koji tiho svjedoče evanđelje ljubavi i života. Molitveno bdjenje navečer toga dana i veliko zaključno
euharistijsko slavlje idućeg dana bila su dva vrlo intenzivna dana: navečer je mnoštvo razdragane
mladeži, koje vjetar i kiša nisu nimalo prestrašili, ostalo u tihom klanjanju Kristu prisutnom u
euharistiji, da ga hvale, zahvaljuju mu, mole ga za pomoć i svjetlo; a zatim, u nedjelju, mladi su
očitovali svoju silnu radost što slave Gospodina u riječi i euharistiji, da bi sve više uronili u njega i
osnažili svoju vjeru i kršćanski život. U ozračju oduševljenja susreo sam se s dragovoljcima kojima
sam zahvalio za njihovu velikodušnost te sam oproštajnom svečanošću napustio zemlju noseći u
srcu te dane kao veliki dar.

Dragi prijatelji, susret u Madridu je bio divna manifestacija vjere za Španjolsku i nadasve za svijet.
Za mnoštvo mladih, koji su pristigli iz svih krajeva svijeta, bila je to posebna prigoda za
razmišljanje, dijalog, uzajamno razmjenjivanje pozitivnih iskustava i, prije svega, za zajedničku
molitvu i obnavljanje odluke ukorijeniti vlastiti život u Krista. Siguran sam da su se vratili i vraćaju
se svojim kućama sa čvrstom odlukom da budu kvasac u mnoštvu, noseći nadu koja se rađa iz
vjere. I nadalje ih pratim molitvom, da ostanu vjerni preuzetim obavezama.

Sada želim najaviti teme idućih Svjetskih dana mladih. Onaj iduće godine, koji će se održati u
pojedinim biskupijama, imat će kao geslo: "Radujte se u Gospodinu uvijek!", koje je preuzeto iz
Poslanice Filipljanima; dok će geslo Svjetskog dana mladih 2013. u Rio de Janeiru biti Kristovo
poslanje: "Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode!" (usp Mt 28, 19). Već sada
povjeravam molitvi sviju pripravu tih vrlo važnih događaja. Hvala!
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