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Saúdo de todo o coração os responsáveis das jovens e Schönstatt. Vós mesmas manifestastes
um profundo desejo de encontrar pessoalmente e o Sucessor de Pedro durante a vossa
peregrinação jubilar à cidade eterna. Quisestes deste modo reafirmar, em nome das numerosas
jovens aqui reunidas, a vossa fidelidade aos altos ideais espirituais, morais e religiosos, em
relação aos quais vos sentis muito profundamente comprometidos como responsáveis do
movimento juvenil de Schönstatt em sintonia com o superior magistério da Igreja.

Alegro-me com a vossa promessa de fidelidade e a vossa consagração à Mãe de Deus. Maria, a
Mãe de nosso Senhor e a Igreja, ensinar-vos-á acerca do melhor modo de viver autenticamente a
vossa vocação cristã no meio das inúmeras provas, tentações e perigos do mundo: "Fazei tudo o
que ele vos disser" (Jo, 2, 5). Estas suas palavras são dirigidas a todos nós. Fazei pois tudo o que
Cristo vos diz através da Sagrada Escritura; fazei tudo o que ele vos diz hoje através da Igreja.
Isto exige de vós uma constante disposição para a conversão e a penitência, segundo o apelo
que o Ano Jubilar da Redenção continuamente nos dirige. Exige coragem e determinação para
lutar contra a corrente da indiferença e dos falsos profetas. O caminho que Cristo no mostra é a
única alternativa, realmente válida, às ilustrações que hoje seduzem tantos homens, incluindo os
jovens, tornando-os infelizes. A esperança da Igreja e da sociedade de amanhã depende da
vossa fidelidade a Cristo e do vosso estilo de vida, de acordo com a sua palavra.

Agradeço-vos sinceramente, a vossa visita de hoje, e encorajo-vos no vosso generoso empenho
na orientação espiritual das jovens que vos estão confiadas. Invoco para todas as jovens de
Schönstatt, no início deste novo ano, a protecção especial da Mãe de Deus, que Cristo nos deu
igualmente a cada um de nós como Mãe. E a todos vós, como penhor de abundantes graças
neste Ano Jubilar da Redenção, e para que continueis a frutuosa obra de edificação do Reino de
Deus entre os homens, concedendo a minha especial Bênção Apostólica.
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