Papież świata, Ojciec młodzieży

Ojciec Święty kochał i troszczył się o wszystkich ludzi na całym świecie.
Jednak specjalne miejsce w Jego sercu zawsze zajmowała młodzież. Od
pierwszego dnia pontyfikatu młodzi ludzie towarzyszyli Mu na każdym kroku i
słuchali Jego słów.
– Młodość jest szczególnym bogactwem – pisał Ojciec Święty w pierwszym
liście apostolskim do młodzieży z 31 marca 1985 roku. – Jest to bogactwo
odkrywania, a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i
podejmowania pierwszych własnych decyzji. Od tego listu, przez wielu
nazywanego potocznie „encykliką skierowaną do młodych” rozpoczęły się
aktywne działania Ojca Świętego, których celem miało być zainteresowanie
młodych ludzi sprawami wiary, Kościoła i Chrystusa. Cykl spotkań z młodzieżą
całego świata stał się jednym ze znaków rozpoznawczych papieskiego
posłannictwa.
Pierwsze spotkanie odbyło się w 1985 roku w Rzymie pod nazwą
„Międzynarodowy Rok Młodzieży”. W Niedzielę Palmową na placu św. Piotra
w Rzymie zgromadziło się kilkaset tysięcy młodych ludzi ze wszystkich
kontynentów. Wśród nich było ponad 250 tysięcy pielgrzymów z Polski, do
których w pewnym momencie Ojciec Święty zwrócił się słowami: - Trzeba, aby
w tej wielojęzycznej grupie zabrzmiał również język polski, żeby był słyszany
przez wszystkie narody świata, bo to jest świadectwo naszej obecności w wielkiej
wspólnocie Kościoła współczesnego.
Rok później „Rok Młodzieży” przemianowano na „Światowe Dni
Młodzieży”. Dla uczestników nie nazwa była jednak ważna. Najistotniejsze było
to, że Papież modlił się z młodymi, a oni chętnie przybywali, aby się z Nim
spotkać. Na II Dni do Buenos Aires przybyło blisko milion osób. To był
moment przełomowy, a przy tym niezwykle symboliczny. Ojciec Święty
przekazał młodzieży krzyż, co symbolizowało zachętę do wspólnego
umacniania wiary i życia zgodnie z duchem eucharystii.
W czasie pontyfikatu Jana Pawła II „Światowe Dni Młodzieży” odbyły się w
Częstochowie, Denver, Paryżu, Toronto i wielu innych miastach świata. Mimo
śmierci Papieża nie zostały odwołane, bo On by tego nie chciał. 20 marca 2005
roku podczas przygotowań do uroczystości w Kolonii abp Sandri odczytał
zgromadzonym na placu św. Piotra słowa papieża: – Dzisiaj powiadam wam:
kontynuujcie niezmordowanie rozpoczęty marsz, ażeby być wszędzie świadkami
chwalebnego Krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się!

