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Üzenet a fiataloknak a 36. Ifjúsági világnap alkalmából 

 

Kedves Fiatalok!  

Az Egyház a fiatalokért hét alkalmából meg akarjuk köszönni Nektek hűségeteket, és azt, hogy itt 
vagytok. Gyakran elsőként voltatok jelen a pandémia idején mint önkéntesek, vagy éppen 
bekapcsolódtatok azokba az akciókba, amelyek által kimutattátok az emberek iránti szereteteteket,  
és így megmutattátok a világnak, hogy Jézus él. Ez azt az isteni életet tükrözi, amelyet magatokban 
hordoztok. Ti ajándék vagytok nem csupán a környezeteteknek, családotoknak, barátaitoknak, hanem 
az Egyháznak és az egész világnak is. Mi pedig hálásak vagyunk Istennek ezért az ajándékért. 

Ti „Isten jelenje” vagytok, ahogyan Szentatyánk, Ferenc pápa fogalmazott. Éppen most, amikor 
 a 36. Ifjúsági világnapot ünnepeljük, azt akarjuk, hogy beteljesüljenek üzenetének szavai: „Kedves 
fiatalok! Micsoda nagy lehetőséggel rendelkeztek! Micsoda erőt hordoztok szívetekben!” Boldogok 
vagyunk, hogy itt vagytok, mert szükségünk van az erőtöke és a lehetőségeitekre. 

Szentatyánk minket, különösképpen benneteket, fiatalokat az erre a napra kiadott üzenetében 
továbbra is arra hív meg, hogy álljunk fel és tegyünk tanúságot. 

Ne féljetek. Nem kell tökéleteseknek lennetek. Jézussal ott találkozhattok, ahol éppen most vagytok. 
Ismeri küzdelmeiteket. Jézus megért benneteket. Szeretete és kegyelme fölemel benneteket,  
és eszetekbe juttatja, hogy újra indulhattok. Olyan küldetést bíz rátok, amelyhez erőtök  
és lelkesedésetek szükséges! 

Ti, drága fiatalok, Krisztus követei vagytok azon a helyen, ahol éppen tartózkodtok.  Ő is, és az 
Egyház is számít rátok. Bízunk bennetek és köszönjük, hogy arra tanítotok minket, hogyan álmodjunk 
és hogyan haladjunk bátran előre. 

Ma erre a bátorságra buzdítunk benneteket, hogy legyen merszetek előre haladni, meglátni az új 
horizontokat és a reményt azokkal az emberekkel kapcsolatban, akikkel együtt töltitek időtöket. 

Egyúttal meghívunk benneteket az Ifjúság Nemzeti Találkozójához vezető közös utunkra, amelyre 
a jövő évben Trencsénben kerül sor és ahol majd testvéreinkkel örömteli időt tölthetünk Jézus 
közösségében. Sok különböző életkörülmény vár még ránk és rátok addig, amíg találkozhatunk ott. 
Azonban addig is közösen készíthetjük szívünket a lelki előkészület segítségével, amely pont ma, 
Krisztus Király ünnepén indul, és amelynek a címe: „A magasságok”. Mindnyájan meghívást kaptunk 
arra, hogy a Szűzanyával együtt elinduljunk a Jézushoz vezető úton. Bízunk abban, hogy 
lelkiatyáitokkal, hitoktatóitokkal és animátoraitokkal együtt részetek lesz egy csodálatos lelki 
zarándoklatban a bibliai hegyekben, amelyet szeretettel készítünk elő. 

 

Áldásunkat adjuk rátok és imáinkkal kísérünk benneteket. 

Szlovákia püspökei 

 

Kérjük felolvasni 2021. november 21., Krisztus Király ünnepén a szentmise hirdetései keretében. 
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