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Drodzy Bracia i Siostry!
Bliski już jest trzydziesty pierwszy Światowy Dzień Młodzieży, który wzywa mnie na spotkanie

młodych ludzi z całego świata, zaproszonych do Krakowa, i daje mi również radosną okazję
spotkania drogiego narodu polskiego. Wszystko odbywać się będzie pod znakiem Miłosierdzia, w
tym Roku Jubileuszowym, oraz wdzięcznej i pełnej czci pamięci świętego Jana Pawła II, który był
twórcą Światowych Dni Młodzieży i przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej
historycznej drodze ku wolności.
Drodzy młodzi Polacy, wiem że od dawna przygotowujecie, zwłaszcza przez modlitwę, wielkie
spotkanie w Krakowie. Serdecznie wam dziękuję za to wszystko, co czynicie, i za miłość, z jaką to
czynicie; już teraz obejmuję was i błogosławię.
Drodzy ludzie młodzi z całej Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii! Błogosławię również wasze
Kraje, wasze pragnienia i wasze kroki do Krakowa, aby były pielgrzymką wiary i braterstwa. Niech
Pan Jezus da wam łaskę doświadczenia w sobie Jego słowa: «Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7).
Bardzo pragnę się z wami spotkać, aby dać światu nowy znak harmonii, mozaikę różnych twarzy,
wielu ras, języków, ludów i kultur, ale wszystkich zjednoczonych w imię Jezusa, który jest

Obliczem Miłosierdzia.
A teraz zwracam się do was, drodzy synowie i córki narodu polskiego! Czuję, że przybycie do was
jest wielkim darem od Pana, bo jesteście narodem, który w swoich dziejach przeszedł wiele
doświadczeń – niektóre bardzo ciężkie – i poszedł naprzód z siłą wiary, wspierany macierzyńską
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ręką Maryi Dziewicy. Jestem pewien, że pielgrzymka do sanktuarium w Częstochowie będzie dla
mnie zanurzeniem w tej doświadczonej wierze, które przyniesie mi wiele dobra. Dziękuję wam za
modlitwy, którymi przygotowujecie moją wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom i
zakonnicom, wiernym świeckim, a zwłaszcza rodzinom, którym symbolicznie przynoszę
adhortację apostolską „Amoris laetitia”. „Zdrowie” moralne i duchowe narodu widać po rodzinach.
Dlatego świętemu Janowi Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych, młodych
małżeństwach i rodzinach. Trwajcie na tej drodze!
Drodzy bracia i siostry, przesyłam wam to orędzie jako zadatek mojej miłości. Trwajmy
zjednoczeni na modlitwie. I do zobaczenia w Polsce!
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