
 

 

 

Az UNIV-on részt vevő fiatalokhoz 

 

Kedves fiatalok! 

Az Opus Dei Prelatúra által előmozdított, egyetemistáknak szóló találkozó 

ötvenedik évfordulója alkalmából az Isten, az Egyház és a Pápa iránti szeretettől 

vezérelve ismét eljöttök az Örök Városba. Ez csodálatos alkalom arra, hogy a Nagyhét 

során találkozzatok Krisztussal és elmélyítsétek a hiteteket és az odaadásotokat, más, 

különböző kultúrákból érkező és eltérő tapasztalatokkal rendelkező fiatalokkal együtt, 

akiket ugyanaz a boldogság, teljesség és nagylelkű odaadás iránti vágy vezet, mint 

titeket. 

E találkozótokra ugyanabban az évben kerül sor, mint a fiatalokról, a hitről és a 

hivatástisztázásról szóló szinódusra. Arra buzdítalak benneteket, hogy vegyetek részt az 

Egyház életének ezen eseményében, és ebben segítségetekre lehet, ha tekinteteteket 

Jánosra irányítjátok, arra a fiatal tanítványra, akit Jézus szeretett, és akire bízta Máriát 

mint Édesanyánkat. Ő majd megtanít titeket arra, hogy felismerjétek Jézust, amint 

áthalad az életeteken, és hogy kövessétek Őt azzal a lendülettel és örömmel, amely 

„betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal” (Evangelii gaudium, 1). 

Igen, az Úr mindannyiunkat arra hív, hogy örömmel kövessük Őt, és fenntartások 

nélkül szeressük Istent és a többi embert. Sokat segíthet nektek Szent Josemaría e 

tanácsa: „Keresd Krisztust. Találd meg Krisztust. Szeresd Krisztust.” (Út, 382) Ne 



mulasszátok el nap mint nap ápolni a Krisztushoz fűződő baráti viszonyotokat, és 

kérdezzétek meg gyakran magatoktól: „Mit tenne Jézus az én helyemben? Hogyan 

tudnék egyre jobban hasonlítani Rá és elvinni Őt a többi emberhez?” Keressétek az Urat 

az imádságban, a szentségekben, életetek minden körülményében és a benneteket 

körülvevő emberekben is: a barátaitokban, családtagjaitokban, diáktársaitokban, 

valamint a legnagyobb szükséget szenvedőkben és azokban, akikről a leginkább 

elfeledkeznek, mert bennük különleges módon tükröződik Krisztus arca. Arra 

buzdítalak benneteket, hogy lépjetek ki magatokból, győzzétek le a kényelemszeretetet 

és az önzést, amelynek fogságában csak a saját dolgaitokra gondoltok, hogy így 

találkozzatok a szükséget szenvedőkkel és képességeiteket kamatoztatva szolgáljátok 

őket. Így tudjátok a legjobban követni Krisztust és megőrizni Belé szerelmes szívetek 

lángját. 

Imádkozom értetek, a terveitekért és vágyaitokért, hogy minden pillanatban 

érezzétek az Úr szeretetét, aki az odaadás és a szolgálat által fémjelzett életre hívott meg 

minket. 

Arra is kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem. Jézus áldjon meg és Szűz 

Mária oltalmazzon benneteket! 

Szívélyes üdvözlettel, 

 

Vatikán, 2018. március 16. 


