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Wszyscy oni h,wali jerlnomyślnie na modlitwie (Dz 1,14)

Drodzy Przyjaciele z Australii, Francji, Gabonu, Gwatemali, Jamajki, Kamerunu, Kanady, Malezji,
Peru, Rosji, Timoru Wschodniego, Włoch, Wysp Ziclonego Przylądka i Ziemi Świętej!

W Niedzielę Palrnową (5.04.2020) w Kościołach lokalnych na całym świecic będziemy obchodzić 35.
Światowy Dzień Młodzieży w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodymi
katolikami we wszystkich zakątkach globu. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Bóg posłał Go
na świat, aby kźdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a|e miał Ącie wiecznc (por. J 3,16). W tym
szczególnym czasie chcemy łączyć się duchowo w gorącej modlitwie i w Eucharystii, która jest
źródlem i szczytem życia ckześcijan.

W oczekiwaniu na te dni myślimy o Was, drodzy Przyjacicle, z którymi dane nam było trłllać
jednomyślnie na modlitwie oraz dzielić się wiarą i radością podczas ŚDM w przemyskim Ain Karim w
2016 roku. Nasza duchowa i modlitewna łączność ma szczególne znaczerie dziś, kiedy wielu ludzi na
całym świecie doświadcza samotności, izolacji i lęku z powodu koronawirusa.

W orędziu na Niedzielę Palmową 2020 Ojciec Święty Franciszek pisze: ,,Drodzy młodzi, nie
pozwólcie ukraść sobie wrażliwości! Obyście zawsze [...] wzruszali się tlłni, którzy płaczą i umierają
w dzisiejszyn świecie. <Pewne realia życia można zobaczyć jedynic oczami obmytymi przez łzy>>

(Christus vivit,76). Jcśli będziecie umieli płakać z tymi, którzy placzą,będziecie naprawdę szczęśliwi.

[...] Będziecie mogli powiedzieć swojemu brafu, swojej siostrze: <Wstań, nie jesteś sam> i sprawić, by
doświadczyli, że Bóg Ojciec nas kocha, a Jezusjest Jego ręką wyciągniętą ku nam".

Poruszeni tym przesłanicm, ogamiamy cierpiący świat wspołczującą i wstawienniczą modlitwą Ojcze
łlasz. W klimacie pokoju i zaufania Panu Bogu chcemy przeżrywać Spotkanie Młodych Archidiecezji
Przemyskiej, którego mottem są słowa,,Uklękntj i wstań". W Palmową Niedzielę Młodych, w
duchowej jedności, uklęknijmy z pokorną wiarą przed ukrzyżowanym i zmartwychwstałyn Pancm
obecnlłn w Eucharystii - a potem wstańmy, aby w świecie, który coraz częściej nie dowierza,
zaświadczyć, ,,że Bóg Ojciec nas kocha, a Jezus jest Jego ręką wyciągniętą ku nam".

Pozdrawiamy Was w Panu Jezusie Chrystusie!
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