Zaproszenie na Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2009r.
"W czasie tego roku jubileuszowego poświęconego Apostołowi Narodów uczmy się od niego stawania się
wiarygodnymi świadkami chrześcijańskiej nadziei".

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
W dniach szczególnego zamyślenia nad swoim życiem w blasku Chrystusowego cierpienia kieruję do was
słowa pozdrowienia i zapewnienie o mojej modlitwie. Wielki Post staje się dla każdego z nas okazją do
głębszej refleksji nad własnym losem i przyszłością świata. W roku 2009 zachęceni Orędziem Ojca Świętego
Benedykta XVI chcemy podjąć refleksję nad wyznaniem św. Pawła: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1
Tm 4,10). Młodość w sposób szczególny jest czasem nadziei, gdyż spoglądacie w przyszłość z wieloma
oczekiwaniami. Kiedy jest się młodym pielęgnuje się ideały, marzenia i projekty. W tym czasie dojrzewają
wybory decydujące o reszcie życia.
W czasie tego roku jubileuszowego poświęconego Apostołowi Narodów, z okazji dwóch tysięcy lat od jego
narodzin, uczmy się od niego stawania się wiarygodnymi świadkami chrześcijańskiej nadziei. Nadzieja w
życiu św. Pawła narodziła się dzięki spotkaniu z Jezusem. Oślepiony tajemniczym światłem doświadcza
osobistego spotkania z Jezusem. Z prześladowcy staje się świadkiem i misjonarzem, zakłada wspólnoty
chrześcijańskie w Azji Mniejszej i w Grecji. Przemierza tysiące kilometrów i stawia czoła wszelkiego rodzaju
trudom, aż po męczeństwo w Rzymie. Wszystko z miłości do Jezusa. Dla Pawła nadzieją nie był jakiś ideał
czy sentyment, ale żywa osoba: Jezus Chrystus, Syn Boży. Przeniknięty mocno tą pewnością, mógł napisać
do umiłowanego ucznia Tymoteusza: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym”.
Zapraszam was – Droga Młodzieży - do Kościoła Jubileuszowego pw. św. Pawła na Osiedlu Polskich
Skrzydeł na świętowanie XXIV Światowego Dnia Młodych. Pragniemy idąc za Apostołem Narodów złożyć w
Bogu naszą nadzieję.
Drodzy Duszpasterze Młodzieży, Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy otoczmy młodych ludzi, o których
Sługa Boży często mówił, że są nadzieją Kościoła i świata, naszą modlitwą i pomagajmy im odkrywać
wartość osobistego spotkania z Bogiem żywym.

Na drogę do Kościoła Jubileuszowego w duchu oczekiwania na wspólne przeżywanie XXIV Światowego
Dnia Młodzieży z serca Wam błogosławię
+ Tadeusz Rakoczy, Biskup Bielsko-Żywiecki
Bielsko-Biała, 27 marca 2009 r.

P.S. Młodzież gromadzi się na placu przed kościołem św. Pawła na Osiedlu Polskich Skrzydeł o godz. 13.30;
procesja do kościoła rozpocznie się o godz. 13.45.

