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Dirijo uma saudação cordial a todos vós, aqui presentes, e a quantos se uniram a nós, mediante a rádio e a televisão,

para este momento de oração mariana.

Saúdo com afecto os numerosos universitários de Roma.

Caros jovens, muito me alegra a vossa presença e agradeço-vos ter animado a recitação do santo Rosário,
fazendo-a preceder de uma reflexão sobre a Encíclica Redemptor hominis. Quando a escrevi, no
início do meu ministério petrino, percebia profundamente a urgência de encorajar a Igreja e todos
os homens a caminharem com fé e esperança, porque Cristo é o centro da história. Com Ele o
homem não deve temer, pois é partícipe da Sua vitória sobre o mal e sobre a morte. Por isso, o
primeiro apelo que dirigi ao mundo foi precisamente este: «Não tenhais medo de abrir as portas a
Cristo». Repito hoje estas palavras a vós, jovens, esperança da Igreja e da humanidade, para que
vos guiem na vossa vida e no empenho missionário entre os vossos coetâneos.

A experiência do encontro hodierno fortaleça em vós a devoção e o afecto para com Maria, Mãe
da Sabedoria: Ela guia-vos a Cristo Redentor do homem. Acompanho-vos nas vossas actividades
e desejo em particular um bom êxito da segunda Assembleia diocesana dos universitários, em
programa para o próximo dia 19 de Abril. Dirijo um agradecimento particular aos jovens e ao
maestro do Coral universitário, e a todos aqueles que vos acompanham no vosso caminho
formativo e missionário.

É-me grato acolher também o numeroso grupo do Instituto «Regina Mundi» de Roma. Abençoo
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de coração, queridas Religiosas, o vosso empenho de estudo, para que enriqueça cada uma de
vós e o vosso serviço apostólico.

Saúdo de igual modo os fiéis da paróquia de São Bartolomeu, de Trino Vercellese, os membros
do Movimento pela Vida, de Cérvia, bem como os alunos das escolas «Santa Doroteia» de
Montevecchio (Reggio Emilia) e «Santíssima Virgem» de Roma, com as Religiosas e os pais.

A todos desejo boa Quaresma e boa Páscoa.
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