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Poziv mladima na duhovno hodočašće

Nakon dana provedenih na planini, u Valle dAosta, drago mi je što sam danas među vama, dragi
Castelanci, koji ste uvijek tako gostoljubivi prema papi. Sve vas srdačno pozdravljam, počevši od
biskupa Albana, od upnika i ostalih svećenika Castel Gandolfa. Pozdravljam gradonačelnika,
gradsko poglavarstvo i ostale ovdje prisutne predstavnike vlasti, a moje misli pune zahvalnosti
upravljene su i prema ravnatelju i osoblju papinskoga ljetnikovca, kao i prema svemu stanovništvu
ovoga draesnog i mirnog gradića. Osobito topao pozdrav namijenjen je hodočasnicima pristiglima
iz različitih krajeva kako bi me posjetili. Ovo je za mene prvi ljetni boravak što ga provodim ovdje,
u Castel Gandolfu: zahvaljujem na svečanome prijemu što ste mi ga iskazali prošloga četvrtka, a
ponavljate ga i danas.

Pribliava se dvadeseti Svjetski dan mladih, koji će se odrati u Koelnu, i u kojemu ću, ako Bog da, i
ja sudjelovati od četvrtka 18. do nedjelje 21. kolovoza. Iz svih dijelova Europe i svijeta kroz
predstojeće će se dane prema Njemačkoj zaputiti skupine mladića i djevojaka, slijedeći primjer
mudraca s istoka, na što upućuje i tema ovoga susreta: "Dođosmo mu se pokloniti" (Mt 2,2). Htio
bih pozvati mlade vjernike iz čitavoga svijeta, pa i one koji neće moći sudjelovati na tomu
izvanrednom crkvenom događaju, da se pridrue duhovnom hodočašću prema izvorima naše vjere.
U skladu sa sretnom odlukom ljubljenoga pape Ivana Pavla II., Svjetski dan mladih predstavlja
povlašteni susret s Kristom, u čvrstoj svijesti da samo On ljudskim bićima nudi puninu ivota,
radosti i ljubavi. Svaki kršćanin pozvan je ući u duboko zajedništvo s Gospodinom raspetim i
uskrslim, pokloniti mu se u molitvi, u razmatranju i posebice u pobonom sudjelovanju na euharistiji,
barem u nedjelju, na taj mali "tjedni Uskrs". Na taj način postajemo njegovi pravi učenici, spremni
naviještati i svjedočiti u svakome trenutku ljepotu i obnovnu silu Evanđelja.



Djevičanska Majka Otkupiteljeva, čijega ćemo se Uznesenja u nebo sjetiti u kolovozu, neka bdije
nad svima koji se pripravljaju na sudjelovanje u Svjetskom danu mladih. Ona, koja nas uvijek
pretječe u hodočašću vjere, neka na osobiti način vodi mlade u potrazi za istinskim dobrim i za
pravom radošću.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Kao što vam je poznato, ovih je dana Irska republikanska armija (IRA) iz Sjeverne Irske izvijestila
da je i formalno zapovjedila kraj oruane borbe, te da će se ubuduće sluiti isključivo miroljubivim
pregovorima. To je lijepa vijest, koja predstavlja suprotnost bolnim događajima čiji smo
svakodnevni svjedoci u tolikim krajevima svijeta i koja je potakla zadovoljstvo i nadu na irskome
otoku i u čitavoj međunarodnoj zajednici. Sa svoje strane, osobitom se radošću pridruujem takvim
osjećajima. Usto, ohrabrujem sve, bez iznimke, da smjelo nastave započetim putem te poduzmu
daljnje korake koji će omogućiti jačanje međusobnoga povjerenja, promicanje pomirenja i
usmjeravanje pregovora prema pravednome i trajnome miru. To činim onom istom silinom kojom
je moj časni prethodnik Ivan Pavao II. u Droghedi, u rujnu 1979., molio sve da odstupe s puta
nasilja te se vrate stazama mira. Zagovoru Blaene Djevice Marije, svetoga Patrika i svih irskih
svetaca povjeravamo našu zajedničku molitvu na ovu nakanu.
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