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To Jezus nas zwołał na ten trzydziesty pierwszy
Światowy Dzień Młodzieży; to Jezus nam mówi:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”. Błogosławieni są ci, którzy potrafią przebaczać, którzy potrafią mieć współczujące serce, którzy
potrafią dać innym to, co w nich najlepszego. Nie to,
co im zbywa. […]

***
Jest też w życiu inny, jeszcze bardziej niebezpieczny paraliż, dla młodych często trudny do rozpoznania, którego uznanie sporo nas kosztuje. Lubię nazywać go paraliżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy SZCZĘŚCIE z KANAPĄ! Sądzimy, że abyśmy
byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy,
która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem
bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi – które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat
gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa
sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc. „Kanapa - szczęście”
jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może
nas zniszczyć najbardziej; bo po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali, otumanieni. Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej
jest mieć młodych ludzi ogłupiałych i otumanionych,
mylących szczęście z kanapą; dla wielu okazuje się to
wygodniejsze, niż posiadanie młodych bystrych, pragnących odpowiedzieć na wszystkie aspiracje serca.
Pytam was: czy chcecie być ospali, ogłupiali, otumanieni? Czy chcecie, żeby inni decydowali o waszej
przyszłości? Czy chcecie być wolni? Rozbudzeni?
Walczyć o waszą przyszłość?
Prawda jednak jest inna: kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie
spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas
uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby
zostawić ślad.

***
Rozumiecie zatem, że brak akceptowania samych
siebie, życie w niezadowoleniu i myślenie w sposób
negatywny oznacza brak uznania naszej najprawdziwszej tożsamości: to jakby odwrócić się w inną stronę,
kiedy Bóg chce, by na mnie spoczęło Jego spojrzenie,
i to jakby chcieć zgasić marzenie, jakie Bóg żywi wobec mnie. Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy, i
żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił
swoje zdanie. Dla Jezusa – pokazuje to Ewangelia –
nikt nie jest gorszy i daleki, nie ma człowieka bez znaczenia, ale wszyscy jesteśmy umiłowani i ważni: ty jesteś ważny! A Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim
jesteś, a nie z powodu tego, co masz: w Jego oczach
nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz
telefonu komórkowego; dla Niego nie jest ważne, czy
podążasz za modą – liczysz się ty. Taki, jaki jesteś. W
Jego oczach jesteś wartościowy, a twoja wartość jest
bezcenna.
Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy nisko
zamiast wysoko, może nam pomóc ta wspaniała prawda: Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet
nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas
bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam
„kibicuje” jako najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją, nawet gdy zamykamy się
w naszych smutkach, ciągle rozpamiętując doznane
krzywdy i przeszłość. Ale przywiązywanie się do
smutku nie jest godne naszej postury duchowej! […]
Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać.
Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo
w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego
domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w
nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to
Jemu podoba, aby to wszystko było Mu zaniesione w
modlitwie! Jakże bardzo ufa, że pośród wszystkich
codziennych kontaktów i czatów na pierwszym miejscu będzie złota nić modlitwy!
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Z homilii na zakończenie ŚDM

rozpoczęciem walki. Którzy się „poddali”, nie rozpocząwszy nawet gry. Którzy idą ze smutną twarzą, jak
gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo znudzeni... i nudni. Nudni,
którzy zanudzają innych. To mi sprawia ból. To trudne, a zarazem jest dla nas wyzwaniem, kiedy ludzie
młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu „oszołomienia” czy też owego wrażenia, że żyją, wchodząc
na mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty... i to do zapłacenia wysokiej ceny.
Z ceremonii powitania młodzieży na ŚDM

W ciągu lat mojego biskupstwa nauczyłem się jednego: nie ma nic piękniejszego niż podziwianie
pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu
młodych ludzi przeżywa swoje życie. To jest piękne.
A skąd się to bierze? Kiedy Jezus dotyka serca młodego mężczyzny, czy młodej dziewczyny, to są oni
zdolni do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, słyszeć jak dzielą się swoimi marzeniami, swoim pytaniami oraz swoim pragnieniem, by przeciwstawiać się
tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie można
zmienić. […]
Chcę też wam wyznać coś innego, czego nauczyłem się przez te lata. Napełnia mnie bólem, gdy
spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesnymi „emerytami”. To mnie martwi, sprawia mi
ból. Młodzi, którzy wydaje się, że przeszli na emeryturę w wieku 20, 23 lat. Martwi mnie, gdy widzę
ludzi młodych, którzy „rzucili ręcznik” przed

