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Logo pielgrzymki papieskiej
do Korei symbolizuje płomienie i
łódź, podkreśla znaczenie myśli
biblijnej: „Powstań, świeć!” i
wyraża prośbę, aby wznosić się
jak fale i oświecać świat jak płomienie. Kolory czerwony i niebieski dynamicznie palącego się
ognia symbolizują podzieloną
Koreę i pragnienie jej zjednoczenia. Kolor jasnoniebieski oznacza miłosierdzie Boże tak szerokie jak morze. W całości ten znak wzywa
nas, abyśmy wznosili się jak fale przynosząc jedność i
nadzieję tam, gdzie przeważają podział i rozpacz.
Kościół w Korei ma wyjątkową historię ukazującą moc zaangażowania świeckich w jego dynamiczny
rozwój. Era wiary katolickiej rozpoczęła się tu
w 1784 r., gdy bogaty Koreańczyk Yi Soung-hun wyjechał do Chin, gdzie spotkał katolickich misjonarzy i
pod ich wpływem poprosił o chrzest. Po powrocie do
kraju ochrzcił swoich przyjaciół i założył pierwszą
wspólnotę katolicką, która po roku została rozpędzona
przez władze. Yi Soung-hun w konspiracji zakłada
nowe wspólnoty. Podczas kolejnego prześladowania
w 1800 r. ginie śmiercią męczeńska około 300 katolików. Gdy po 30 latach rozpoczęli pracę pierwsi księża, było już w Korei ponad 10 tysięcy katolików.
W połowie XIX wieku w kolejnej fali prześladowań zginęło kilka tysięcy katolików. Po 1950 r., w
wyniku wojny i podziału Korei, rozpoczyna się dyskryminacja chrześcijan w Korei Północnej, gdzie za
samo posiadanie Biblii czy noszenie krzyżyka grozi
kara śmierci. W obozach koncentracyjnych więzionych jest obecnie ponad 50 tysięcy chrześcijan. W
tych warunkach w Korei Północnej potajemnie nadal
wyznaje swą wiarę kilkaset tysięcy chrześcijan.
Tymczasem w Korei Południowej w ostatnich 20
latach liczba katolików wzrosła 10-krotnie do ponad 5
milionów i przez większość społeczeństwa są uznawani za najbardziej wiarygodną wspólnotę religijną.
ks. Wacław Dokurno

Drodzy młodzi przyjaciele! „Chwała męczenników niech was rozpromieni!”. Młodzi Azji, jesteście
spadkobiercami tego wielkiego, cennego świadectwa
złożonego Chrystusowi. On jest światłością świata;
On jest światłem waszego życia! Męczennicy z Korei
– i niezliczona rzesza innych z całej Azji – oddali swe
ciała prześladowcom, nam zaś przekazali odwieczne
świadectwo, że światło prawdy Chrystusa rozprasza
wszelką ciemność, a miłość Chrystusa jest chwalebnie
zwycięska. Będąc pewnymi Jego zwycięstwa nad
śmiercią i naszego w nim udziału, możemy zmierzyć
się z wyzwaniem naśladowania Chrystusa dzisiaj,
w naszych warunkach i w naszym czasie.
Jako mieszkańcy Azji widzicie i miłujecie od wewnątrz to wszystko, co jest piękne, szlachetne i prawdziwe w waszych kulturach i tradycjach. Jednak jako
chrześcijanie wiecie również, że Ewangelia ma moc
oczyszczania, uwznioślania i doskonalenia tego dziedzictwa. Poprzez obecność Ducha Świętego, którego
otrzymaliście w chrzcie świętym i przypieczętowanego w was podczas bierzmowania, w jedności z waszymi duszpasterzami możecie docenić wiele pozytywnych wartości różnych kultur azjatyckich. Jesteście
też zdolni rozeznać, co jest nie do pogodzenia z wiarą
katolicką, co jest sprzeczne z życiem łaski, jaką zostaliście obdarzeni w chrzcie świętym oraz jakie aspekty
współczesnej kultury są grzeszne, zdemoralizowane i
prowadzące do śmierci.
Wy i wasi przyjaciele jesteście pełni optymizmu,
energii i dobrej woli, które są tak charakterystyczne
dla tego okresu życia. Pozwólcie, aby Chrystus przemienił wasz naturalny optymizm w chrześcijańską nadzieję, waszą energię w prawość moralną, waszą dobrą wolę w autentyczną miłość dającą siebie! Jesteście
powołani, aby pójść tą drogą. Jest to droga przezwyciężenia wszystkiego, co zagraża nadziei, prawości i
miłości w waszym życiu i waszej kulturze.
„Przebudź się!”. To wyrażenie mówi o odpowiedzialności, którą zawierza wam Pan. Jest to obowiązek czuwania, aby nie pozwolić, żeby presje, pokusy i
grzechy nasze lub innych stępiły naszą wrażliwość na

piękno świętości, radość Ewangelii. Dzisiejszy psalm
responsoryjny zachęca nas do nieustannego „cieszenia
się i weselenia”.

Nikt, kto śpi, nie może śpiewać, tańczyć i radować się.

Nie jest dobrze widzieć młodych ludzi śpiących…

Nie! „Zbudź się!” Idź! Idź! Idź naprzód!

