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Queridos jovens, queridos amigos: estou de novo convosco. Conhecemo-nos de outros
encontros, como o do Canadá, em Toronto. Abraço cada um de vós.
1. Saúdo-vos com afecto, jovens de Madrid e da Espanha! Muitos de vós viestes de longe, de
todas as dioceses e regiões do País e da América e de outros Países do mundo. Estou
profundamente emocionado pela vosso caloroso e cordial acolhimento. Confesso-vos que
desejava muito este encontro convosco.
Saúdo-vos e repito-vos as mesmas palavras que dirigi aos jovens no Estádio de Santiago
Bernabéu, durante a minha primeira visita à Espanha, há mais de vinte anos: "Vós sois a
esperança da Igreja e da sociedade. [...] Continuo a ter esperança nos jovens, em vós" (3 de
Novembro de 1982, n. 1).
Abraço-vos com grande afecto, e juntamente convosco saúdo também os Bispos, os sacerdotes e
demais colaboradores pastorais que vos acompanham no vosso caminho de fé.
Agradeço a presença de Suas Altezas Reais, o Príncipe das Astúrias e dos Duques de Palma,
assim como das Autoridades do Governo espanhol.
Desejo agradecer também as amáveis palavras de boas-vindas que, em nome de todos os
presentes, me dirigiram Mons. Braulio Rodríguez, Presidente da Comissão Episcopal do
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Apostolado Secular e os jovens Margarida e José. Saúdo também D. Manuel Estepa, Arcebispo
Castrense, e as Autoridades Militares que nos acolhem nesta Base Aérea.
2. Queridos jovens, na vossa existência deve brilhar a graça de Deus, a mesma que
resplandeceu em Maria, a cheia de graça.
Em grande sintonia quisestes, nesta vigília, meditar os mistérios do Rosário realizando a antiga
máxima espiritual: "Até Jesus por Maria!". Sem dúvida, no Rosário aprendemos de Maria a
contemplar a beleza do rosto de Cristo e a experimentar a profundidade do seu amor. Portanto,
ao começar esta oração, dirijamos o olhar para a Mãe do Senhor, e peçamos-lhe que nos guie
para o seu Filho Jesus:
"Rainha do céu, alegra-te!
Porque Aquele, que mereceste levar no teu seio, ressuscitou! Aleluia!
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