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Drodzy Bracia i Siostry!
Na zakończenie tej uroczystości chciałbym dołączyć do was wszystkich w dziękczynieniu Bogu,
Ojcu nieskończonego miłosierdzia za to, że pozwolił nam przeżyć ten Światowy Dzień Młodzieży.
Dziękuję kardynałowi Dziwiszowi i kardynałowi Ryłce za skierowane do mnie słowa, a przede
wszystkim za pracę i modlitwę, którymi przygotowali to wydarzenie; i dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do jego pomyślnego przebiegu. Wielkie „dziękuję” kieruję do was, drodzy młodzi!
Napełniliście Kraków zarażającym entuzjazmem waszej wiary, który udziela się innym. Święty Jan
Paweł II radował się z nieba, i pomoże wam zanieść wszędzie radość Ewangelii.
W tych dniach przeżyliśmy piękno powszechnego braterstwa w Chrystusie, który jest centrum i
nadzieją naszego życia. Słyszeliśmy Jego głos, głos Dobrego Pasterza, żyjącego pośród nas. On
mówił do serca każdego z was: odnowił was swoją miłością, pozwolił wam odczuć światło Jego
przebaczenia, moc Jego łaski. Pozwolił wam doświadczać rzeczywistości modlitwy. To było
duchowe „dotlenienie”, abyście mogli żyć i postępować w miłosierdziu, kiedy powrócicie do swoich
krajów i do swoich wspólnot.
Tu obok ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej czczonej przez świętego Jana Pawła II w
sanktuarium w Kalwarii. Ona, nasza Matka, uczy nas w jaki sposób doświadczenie przeżyte tutaj
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w Polsce może być owocne; mówi nam, by czynić tak, jak Ona: nie tracić otrzymanego daru, ale
zachowywać go w sercu, aby wraz z działaniem Ducha Świętego zakwitł i przynosił owoc. W ten
sposób każdy z was, ze swoimi ograniczeniami i słabościami może być świadkiem Chrystusa, tam
gdzie mieszka, w rodzinie, parafii, stowarzyszeniach i grupach, w miejscach nauki, pracy, służby,
rozrywki, wszędzie tam, gdzie Opatrzność was poprowadzi na waszej drodze.
Boża Opatrzność zawsze nas uprzedza. Pomyślcie, że już zdecydowała, jaki będzie kolejny etap
tej wielkiej pielgrzymki rozpoczętej w 1985 roku przez świętego Jana Pawła II! I dlatego z radością
ogłaszam, że następny Światowy Dzień Młodzieży – po dwóch na poziomie diecezjalnym – będzie
w roku 2019, w Panamie.
Zapraszam biskupów z Panamy, aby zbliżyli się i udzielili ze mną błogosławieństwa.
Za wstawiennictwem Maryi, przyzywajmy Ducha Świętego, aby oświecał i wspierał
pielgrzymowanie młodych w Kościele i świecie, abyście byli uczniami i świadkami miłosierdzia
Bożego.
Teraz wspólnie odmówimy modlitwę „Anioł Pański”.
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