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Jongbaueren- a Jongwënzerdag 2011

Grousswuert vum Här Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich

Léif Leit, ech muss soen, datt ech frou sinn, fir hei ze sinn. Et huet mech besonnesch gefreet, datt
gesot ginn ass, datt et déi éischte Kéier ass, datt ech um Jongbaueren- a Jongwënzerdag
deelhuelen. Dat wäert ech mir mierken an ech wäert och déi aner Joren derbäi sinn!

Well – ech fannen et immens flott a wichteg, wat Dir maacht. Et ass nämlech esou, datt
Chrëschten sech net a Kierchegebaier sollen isoléieren. Dir wësst, datt ech - zënter datt ech
Äerzbëschof gi sinn - soen, datt Relioun net privat ass. Dat heescht, datt Chrëschten sech mat all
deenen anere mussen engagéieren – an engagéieren heescht, seng Meenung soen, nofroen,
heiansdo och provozéieren, heiansdo an enger gudder demokratescher Aart a Weis fir d’Saach
streide kënnen. Ech mengen dat maacht Dir – an dofir sinn ech als Äerzbëschof stolz op Iech!

Ech ginn elo net op d’Thema vum Owend an (Handlungspisten für eine nachhaltige
Landwirtschaft in Luxemburg), well do géif ech mech blaméieren. Do lauschteren ech elo gutt no,
fir méi iwwert déi konkret Situatioun vun de Baueren - an de jonke Baueren - hei zu Lëtzebuerg ze
léieren. Well et interesséiert mech!

Mat de Féiss um Buedem no neie Weeër sichen

Eng Wichtegkeet, déi een net däerf vergiessen – ech hunn elo bal 20 Joer a Japan gewunnt, a
wann een dann op Lëtzebuerg zréckkënnt, gesäit een - datt d’Gesellschaft sech awer immens
entwéckelt huet. A wann een dann déi ganz Finanzkris gesäit, do schéngt et engem, wéi wann
een einfach d’Féiss vum Buedem verluer hätt. Do musse mir äis Froe stellen, wéi et mat eiser
Gesellschaft weidergeet. Froe stellen heescht net, der Vergaangenheet nozekräischen. Dat ass
onméiglech. Dat wëlle mir net. Mee mat de Féiss um Buedem no neie Weeër sichen.

An all Lëtzebuerger Famill – och a menger eegener Famill – wann een e puer Generatiounen
zréckgeet – do komme mir alleguer bei d’Baueren. Dat hu mir vergiess – an dat ass schlecht!
Well, wa mir äis dat nees bewosst ginn, da kréie mir nees méi Erdhaftegkeet a mir léiere vläicht
nees, wéi ee rechne muss, wéi ee Ressourcen, déi jiddereen huet - a jiddwer Famill - wéi een déi
benotze kann.

Dir sidd an deem Sënn wichteg – och well Dir äis an d’Gediechtnes rufft, wee mir
eigentlech sinn a vu wou mir kommen. A wien dat vergësst an d’Nues héich dréit, dee fält
gäeren op de Mond.

Eng nei Aarbecht op enger méi breeder Plattform fir de Leo

Dir hutt elo de Leo Wagener ganz gelueft. Dat ass flott. Gläichzäiteg hu Dir ugedeit, datt e bis elo
Aumônier bei de Jongbaueren a Jongwënzer war. Dat stëmmt, bis elo! Well - vu datt e gutt
Aarbecht geleescht huet, ass et wichteg, datt en déi Aarbecht op enger méi breeder Plattform
mécht – fir déi ganz Kierch vu Lëtzebuerg, am Bëschofsrot, als Bëschoflechen Delegéierte fir all
pastoral Froen.

Mam neien Aumônier Romain Richer zesumme wuessen

Dat heescht awer elo net, datt Dir keen Aumônier méi kritt. An do sëtzt en – de Romain Richer.
Dir gesitt, en ass nach jonk – an dat ass flott. E ka mat Iech zesumme wuessen, e ka mat Iech
zesummen de Wee goen, fir ee vun deem aneren ze léieren, sou wéi de Leo dat während laange
Jore gemaach huet. Ech wees, datt et Iech schwéier fält, fir de Leo opzeginn. Mee ech mengen,
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datt dir alleguer verstitt, datt ee bestëmmten Aarbechten a senger Jugendzäit mécht. Da muss
een eng Kéier ophalen – et muss een eng Kéier eppes aneschtes maachen. Et kann een net bei
de Jongbauere bleiwen, wann een net méi esou jonk ass. En ass iwwregens nach vill méi jonk
ewéi ech – an nach méi dynamesch!

Mee ech si frou, datt et Iech schwéier fält, fir hien opzeginn. Dat weist wéi wäertvoll seng
Aarbecht war a wéi wäertvoll seng Aarbecht wäert sinn. Ech freeë mech, datt Dir mam Abbé
Romain Richer en neien Aumônier hutt, dee mat Iech geet. Hie wäert vernetzt sinn mat der
ganzer Jugendpastoral hei zu Lëtzebuerg, déi eng absolut Prioritéit fir mech huet.

An deem Sënn wënschen ech Iech alles Guddes. Ech si virun allem hei fir ze léieren an ech freeë
mech och drop. Villmols Merci!


