Wereldjongerendagen Panama 2019
Pastoor Henk Janssen vertrekt op zaterdag 12 januari 2019 als groepsleider van het
bisdom Den Bosch met 20 jongeren tussen de 18 en 30 jaar naar Panama waar van
22 tot 27 januari in Panama-stad de Wereldjongerendagen (WJD) worden
gehouden.
Het thema van deze WJD is: “Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar Uw
woord”. Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld, een rolmodel voor jongeren.
Zij kunnen we bijvoorbeeld leren van haar gehoorzaamheid aan God. Maria luistert
aandachtig naar wat God wil, denkt na over wat ze niet begrijpt, vraagt wat ze niet
weet. Vervolgens geeft zij zich zonder reserve over aan Gods wil.
Na aankomst in Panama reizen we voor de eerste week naar het bisdom Santiago de
Veraguas. Tijdens die eerste week maken we van dichtbij kennis met de lokale
natuur, cultuur, geschiedenis en geloof. We bezoeken ook hoog in de bergen een
project van de enige Nederlandse pater die in Panama werkt en dat met Nederlands
geld is gefinancierd. We mogen de gastvrijheid van Panama ervaren en verblijven in
gastgezinnen, wat een onvergetelijke ervaring zal zijn.
In de tweede week zijn we terug in Panama-stad waar gedurende drie ochtenden
een Nederlandstalig programma is: drie bisschoppen verzorgen de catechese.
Hoogtepunten zijn de verwelkoming van de Paus op donderdag, de kruisweg op
vrijdag en de avondwake op zaterdagavond onder de sterrenhemel van Panama en
op zondag de indrukwekkende slotviering met Paus Franciscus en honderdduizenden jongeren.
Als alles lukt vliegt de pastoor na de WJD-dagen door naar Mexico-stad om het
grootste (met 16 miljoen pelgrims per jaar) Maria-bedevaartsoord van de wereld te
bezoeken, dat van Maria onze lieve vrouw van Guadalupe. Maria verscheen in 1531
als indiaanse prinses aan de indiaan Juan Diego. Zij vroeg hem de Spaanse bisschop
te vragen een kerk te bouwen. Deze vroeg om een teken. Daarop liet Maria in de
winter (12 december) bloemen bloeien en beeldde zichzelf op miraculeuze wijze af
op de mantel van Juan. Dat gaf er aanleiding toe, dat in 10 jaar na de verschijning
zeker 10 miljoen Mexicanen zich lieten dopen en oude, valse goden afzworen, die
hen dwongen om mensenoffers te eten. Juan Diego is later heiligverklaard.

