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Ojcze Święty,
Jest dla mnie wielkim zaszczytem witać Cię w Australii w imieniu wszystkich tu
zgromadzonych w Twojej obecności i wielu innych zjednoczonych z nami duchowo i poprzez
media. Witam Cię w miłości i pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W tym wspaniałym zakątku Zatoki Sydnejskiej chcemy Ci podziękować za przebycie
tak długiej drogi do Australii, by przewodniczyć nam w tych pięknych wydarzeniach
Światowych Dni MłodzieŜy.
Jest to dla nas bardzo znaczące wydarzenie. To juŜ czwarty raz w historii naszego
kraju, jak Ojciec Święty przebywa pośród nas. Dwie wizyty Twego kochanego poprzednika,
PapieŜa Jana Pawła II, jak i wizyta PapieŜa Pawła VI w 1970 roku, pozostają wyryte w
naszych sercach i umysłach, zaś fakt, Ŝe moŜemy Cię teraz witać w Wielkim Południowym
Kraju Ducha Świętego, jak nazwano nasz kontynent na początku jego odkrycia, w kraju
leŜącym pod znakiem KrzyŜa Południa, uznajemy za prawdziwe błogosławieństwo.
Ojcze Święty, zgromadzeni w twej obecności, odnawiamy naszą wiarę i oddanie Chrystusowi
i Kościołowi.
Patrząc na ten piękny widok młodzieŜy świata, zebranej tu w wierze i miłości,
napełnia nas nadzieja – prawdziwa chrześcijańska nadzieja, o której tak pięknie mówisz w
encyklice Spe Salvi. Twoja obecność z nami w tych dniach utwierdza naszą nadzieję w
poszukiwaniu osobistego i coraz głębszego spotkania z Jezusem Chrystusem.
Wybierając na te Światowe Dni MłodzieŜy motto: „Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”, przypominasz nam, Ŝe nie jesteśmy
sami w naszych staraniach o Ŝycie, w którego centrum jest Chrystus i które pełne jest
nadziei. Mamy niezawodne przewodnictwo Ducha Świętego, który da nam siłę i moc nawet
gdy czujemy się słabi. Wzmocnieni Duchem, przyjmujemy wezwanie do podniesienia się i
Ŝycia w taki sposób, by tym Ŝyciem dawać świadectwo o Chrystusie.
Ojcze Święty, oddajemy się teraz intensywnemu duchowemu doświadczeniu
Światowych Dni MłodzieŜy i włączamy się wszyscy wraz z Tobą w modlitwę, refleksję i
program tych dni, otwarci na Ducha Świętego, Pana i Dawcę Ŝycia, by On nas odnawiał i
prowadził.
Jesteśmy młodym krajem, zamieszkujemy ziemię, gdzie antyczna kultura ludów
Aborygeńskich dawała duchowy wymiar wszystkiemu, co widzimy. Twoje przybycie dziś
wyznacza szczególny dzień w historii tego narodu i modlimy się, aby wydarzenia
nadchodzących dni przyniosły trwałe błogosławieństwo dla nas wszystkich, szczególnie zaś
dla naszych młodych ludzi zgromadzonych tu wśród młodzieŜy z całego świata, jak i
błogosławieństwo dla całego Kościoła oraz naszego kochanego Australijskiego narodu.
Ojcze Święty, witamy Cię całym sercem!
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