Kościół chce towarzyszyć młodym w ich wędrówce przez życie. Sam będąc ludem w drodze,
pragnie podzielić się z nimi tym, który jest jego Celem i Przewodnikiem.
Zmartwychwstały Chrystus przekazał swoim uczniom największy dar Ojca – Ducha Świętego.
To On czuwa nad Kościołem, aby ten wytrwał na właściwej drodze, nie zbłądził i szczęśliwie
dotarł do miejsca przeznaczenia. Kto podda się Jego prowadzeniu, ten z dowolnego miejsca w
życiu może wyruszyć w podróż, która stanie się piękną historią o miłości Boga i człowieka,
zawsze z happy endem.
Plany pastoralne Kościoła w Polsce na najbliższe lata związane są z odkrywaniem osoby i
działania Ducha Świętego. Projekt duszpasterski adresowany do polskiej młodzieży i opatrzony
nazwą „Oto ja!”, wedle intencji autorów chce być spójny z powyższym zamysłem.
Drugim ważnym źródłem inspiracji były wytyczne dla duszpasterstwa młodzieży, nakreślone
przez Ojca Świętego Franciszka. Kolejna edycja Światowego Dnia Młodzieży w roku 2019
w Panamie ma być poprzedzona wejściem w maryjne doświadczenie wiary. W roku 2018
młodym towarzyszą słowa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30),
zaś w roku 2019: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.” (Łk
1,38). Trudno o lepsze świadectwo uległości wobec Ducha Świętego niż to, jakie swoim życiem
dała Matka Pana. Maryja, wierna powołaniu otrzymanemu w chwili zwiastowania
oraz pod krzyżem, wciąż zabiega o miejsce dla Ducha Świętego w sercach uczniów Chrystusa.
Młodzi, idąc za Jej przykładem posłuszeństwa natchnieniom Parakleta, na pewno w życiu nie
pobłądzą. Nie można także zapominać o kluczowym w kontekście młodzieży wydarzeniu,
jakim jest październikowy synod biskupów pod hasłem „Młodzi, wiara, rozeznanie powołania”.
Synod wskazuje, że oczy Kościoła są zwrócone w kierunku młodzieży. Ostatnie takie
zainteresowanie Kościoła duszpasterstwem młodzieży było prawdopodobnie w roku 1985
(Międzynarodowy Rok Młodzieży ogłoszony przez ONZ i publikacja Listu do Młodych św.
Jana Pawła II). Poprzez program chcemy stworzyć szansę pokazania młodzieży, że to jest jej
czas na zwrócenie się w stronę Kościoła lokalnego (diecezja, a zwłaszcza parafia) oraz
zachęcić, by sama młodzież wykorzystała okazję i przemówiła do Kościoła, jako młody Kościół
.

