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Aprobata 

…zachęcamy młodzież do odbycia wewnętrznej podróży do miejsca, gdzie mogą spotkać Boga – do własnych serc. 

Dlatego też, jako duszpasterze młodzieży, powinniśmy stwarzać okazje, w których młodzi ludzie mogą wejść 

w ciszę… gdzie mogą pozostawać w jedności  z innymi i z Bogiem (z programu Młodych Misjonarzy Filipin 

KALAKBAY, str.78). 

Gorąco zachęcam do udziału w rekolekcjach Medytacji Chrześcijańskiej, skierowanych w szczególności do ludzi 

młodych i ich duszpasterzy, organizowanych przez Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej na Filipinach. 

Dwie konferencje odbywające się w ramach podsumowania ogłoszonego przez Konferencję Biskupów Katolickich 

Filipin Roku Młodzieży 2011 mają na celu ubogacenie ludzi młodych i ich duszpasterzy. Pierwsza z nich, 

zatytułowana Kontemplacyjny menadżer, odbędzie się 6 grudnia 2011 r. i przygotowana jest specjalnie dla 

młodych ludzi na kierowniczych stanowiskach, wychowawców młodzieży i pracowników pragnących w pełni 

przeżywać swoje życie w kontemplacji; druga konferencja, Cisza w szkołach, odbędzie się 7 grudnia 2011 r. i 

skierowana jest do nauczycieli i rodziców. Obydwie konferencje odbędą się w kaplicy Najświętszego Sakramentu 

w SM Megamall w Pasig i poprowadzi je dyrektor WCCM, o. Laurence Freeman OSB. 

Niech konferencje te staną się okazją do przeżycia ponownie hasła Roku Młodzieży: Czuwajcie, trwajcie mocno 

w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! [1Kor 16: 13-14] 

na drodze kontemplacji. Patrząc w przyszłość, poza ten szczególny dla naszej młodzieży rok, uważam, że 

wspomniane rekolekcje będą miały istotne znaczenie dla naszej pracy duszpasterskiej z młodymi ludźmi oraz będą 

pomocne w ich praktyce modlitwy, gdyż modlitwa ożywia relację z Chrystusem, która jest fundamentem życia 

chrześcijanina. (z programu Młodych Misjonarzy Filipin KALAKBAY, str.132) 

Dlatego też zachęcam wszystkie osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo młodzieży w diecezjach, organizacjach 

zrzeszonych w Federacji Krajowych Organizacji Młodzieży, parafiach i kampusach do wzięcia udziału w ww. 

spotkaniach, by napełnić się pragnieniem życia w Chrystusie poprzez kontemplację. Będzie to również doskonałym 

uzupełnieniem naszych Filipińskich Dni Młodzieży 14-19 listopada 2011. Osobiście zapraszam każdego młodego 

człowieka – studiującego, pracującego lub jeszcze poszukującego swojego zawodowego miejsca – do 

wykorzystania tej okazji, która może stać się światłem na drodze do prawdziwej radości trwałego spełnienia w 

życiu.  

Przyjmijcie moje pasterskie błogosławieństwo, aby umacniała się wasza więź z Chrystusem. 
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