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Drodzy Młodzi Przyjaciele

Tradycją stało się już, że każdego roku przed „Niedzielą Młodych” kieruję do Was swój
list. Dziękuje katechetom i duszpasterzom za to, że przekazują Wam moje słowa, a Wam
dziękuję za czas, poświęcony na ich przeczytanie oraz za Wasze zaangażowanie w życie
Kościoła.
Dziś chciałbym pochylić się z Wami nad jednym zdaniem z Ewangelii św. Łukasza,
które papież Franciszek uczynił hasłem XXXIII Światowego Dnia Młodzieży: “Nie bój się
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. Kiedy Maryja podejmowała najważniejszą decyzję
w swoim życiu, była bardzo młodą dziewczyną. Być może była młodsza od niejednego i
niejednej z Was. I Bóg Jej zaufał - Jej młodości, Jej sercu i rozsądkowi. Nie bał się powierzyć
losów świata w ręce bardzo młodej kobiety. I to jedna z najradośniejszych wiadomości, jakie
niesie Ewangelia. Bóg ufa Waszej młodości. Wie, że jesteście zdolni do dobrych i mądrych
decyzji. Jak się takie decyzje podejmuje? Jak udało się to Maryi?
Maryja zapewne stawiała sobie pytania o to, co w życiu jest najważniejsze. Szukała
odpowiedzi, przyglądając się swojemu wnętrzu, ludziom i światu, który Ją otaczał W życiu
bardzo ważne jest szukanie własnej drogi, odkrywanie powołania. To nie dzieje się
automatycznie. Każdy dzień przynosi kolejne wskazówki. Aby je dostrzec i zrozumieć,
potrzeba ciszy. By zaś je podjąć i realizować niezbędne są cierpliwość i odwaga.
Maryja musiała odczuwać lęk, ale Bóg pomagał Jej go pokonać. “Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga” - to słowa, którymi anioł Gabriel zapewnia Matkę Bożą, że
nigdy nie będzie sama. To są także słowa skierowane do każdego i każdej z Was. Dla każdego
i każdej z Was Bóg ma wyjątkowy i niepowtarzalny plan. Nie bójcie się przyszłości. Ona jest
w Waszych rękach. Czy w to wierzycie?
Maryja odpowiedziała Bogu: “tak” i w ten sposób rozpoczęła się największa przygoda
jej życia. Nie otrzymała gotowej instrukcji postępowania, książki ze wskazówkami, jak
wychowywać Pana Jezusa, jak opowiedzieć Józefowi o spotkaniu z aniołem, co zrobić w czasie
ucieczki do Egiptu... Bóg zaufał, że Ona sobie z tym poradzi. Umiała już przecież słuchać i
rozmyślać. Bóg także Was zaprasza do wspólnej przygody. Ona często zaczyna się od drobnych

gestów, uśmiechu, zauważenia drugiego człowieka, rozwijania talentów. Jakim gestami,
słowami, talentami Wy możecie służyć innym? Czy kiedyś się nad tym zastanawialiście?
Bardzo jestem ciekaw Waszych odpowiedzi i tego, co Wy myślicie o słowach, które są
hasłem XXXIII Światowego Dnia Młodzieży. Może uda Wam się o tym do mnie napisać?
Może sami macie jakieś pytania, na które mógłbym odpowiedzieć w czasie Niedzieli Młodych?
Nie wahajcie się pisać. Zastanawiajcie się nad tym wspólnie na lekcjach katechezy i w czasie
Waszych spotkań.
Zdecydujcie się też na Post - znajdźcie czas na ciszę, a w drodze duchowych
przygotowań skorzystajcie też z pomysłów umieszczonych na stronie www.ddmwroc.pl, ale
przede wszystkim przyjedźcie 25 marca na Ostrów Tumski, byśmy wspólnie przeżywali Wasze
święto - Niedzielę Młodych.
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