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Odezwa z okazji Spotkania Młodych w Brzozowie
w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2007 roku
Bracia i Siostry,
Drodzy Młodzi Diecezjanie,
Tych kilka słów pragnę skierować szczególnie do Młodych. Przypomnijmy sobie najpierw wydarzenie znane z Ewangelii. Do Chrystusa przyszedł Wasz rówieśnik
– bogaty młodzieniec – z istotnym pytaniem: co czynić, aby się zbawić? Widocznie
nosił w sobie tęsknotę nieprzeciętnego życia, skoro, przestrzegając przykazań, zapytał Mistrza, co ponadto jeszcze uczynić, aby się zbawić. W odpowiedzi usłyszał:
„Sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”. Wymagania,
jakie postawił Chrystus, przeraziły tego młodzieńca. Dlatego odszedł smutny, ponieważ był bardzo bogaty. Mimo jego odejścia Chrystus popatrzył na niego z miłością (por. Mt 19, 16-22, Mk 10, 17-22)
Młodzi Przyjaciele,
Przez całe wieki i pokolenia, w różny sposób i na różnych kontynentach świata urzeczywistnia się dialog młodego człowieka z Chrystusem. Wielu, jak ów bogaty
młodzieniec z Ewangelii, odchodzi smutnych, ale też bardzo wielu wspaniałomyślnie
podejmuje dialog z Jezusem. Sam jestem tego świadkiem, gdy uczestniczę w Światowych Dniach Młodzieży, jak w roku 2005 w Kolonii, lub gdy odwiedzam poszczególne wspólnoty parafialne, czy podczas Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
Przeżycia, jakie wynoszę z tych spotkań, podpowiadają mi, abym z jeszcze
większą troską pochylił się nad problemami młodych w naszej archidiecezji. Dlatego
chcę Wam powtórzyć, za Sługą Bożym Janem Pawłem II, historyczne już, a wciąż
aktualne słowa: „Wy, młodzi, jesteście nadzieją Kościoła, jesteście nadzieją Ojczyzny, jesteście moją nadzieją”. Pragnę Wam towarzyszyć na drodze wzrastania do
osobowej wiary w Chrystusa i zawierzenia Chrystusowi, pomóc w odkrywaniu piękna Kościoła i niepowtarzalności w nim Waszej roli. Dlatego zapraszam Was i Waszych Duszpasterzy do Brzozowa, gdzie w dniach 30 marca – 1 kwietnia br. przeżywać będziemy Dni jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i młodymi całego świata.

W tym miejscu pragnę serdecznie pozdrowić wspólnoty parafialne w Brzozowie, Bliznem, Domaradzu, Humniskach, Przysietnicy i Starej Wsi na czele z ich
duszpasterzami. Bardzo dziękuję za dodatkowy trud i chrześcijańską gościnność
okazywaną młodym pielgrzymom. Młodzi ludzie potrzebują dzisiaj świadectwa
wiary dorosłych, zaś dorośli świadectwa wiary młodych. Dlatego proszę Was, abyście podczas brzozowskiego wydarzenia wiary towarzyszyli młodym także przez
udział we wspólnych nabożeństwach. (Z dokładnym programem Spotkania zapoznają Was duszpasterze).
Źródłem i szczytem trzydniowej celebracji Niedzieli Palmowej w Brzozowie
będzie uroczysta Msza święta, poprzedzona obrzędem poświęcenia Palm o godz.
11.00. Zapraszam mieszkańców miasta i sąsiednich parafii – kościołów stacyjnych do
udziału w tej Wielkiej Modlitwie Młodych.
Wierzę, że Spotkanie Młodych w Brzozowie będzie miejscem szczególnego
przypatrywania się powołaniu naszemu; czasem wzrastania w wierze, nadziei i miłości, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak Chrystus nas umiłował (por. J 13, 34). Pomoże
nam bardziej jeszcze otworzyć się na siebie i drugiego człowieka. Stanie się szkołą
modlitwy, poprzez którą człowiek pielęgnuje przyjaźń z Bogiem i we wspólnocie
z innymi doświadcza Jego miłującego spojrzenia.
Drodzy Młodzi,
w bieżącym roku duszpasterskim, przypatrując się swojemu powołaniu, zechciejcie bardziej jeszcze zaangażować się w Kościół i jego posłannictwo, odkrywając
powołanie do dawania świadectwa „o dobrej nowinie, która zbawia” (Z Listu do młodych na
rok 1995, nr 4). Proszę Was, bądźcie zwiastunami Brzozowskiego wydarzenia wiary
w swoich środowiskach poprzez informację, ale przede wszystkim poprzez duchową
formację, której wyrazem są takie wielkopostne dzieła, jak modlitwa, post i jałmużna. Podjęcie tej misji w okresie przygotowań zaowocuje, w co wierzę, pięknymi spotkaniami z Bogiem i z ludźmi podczas trzydniowej celebracji Niedzieli Palmowej.
W oczekiwaniu spotkania z serca Wam błogosławię.
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