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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Na próxima quinta-feira, 16 de Outubro, completa-se o vigésimo quinto ano do meu Pontificado.
Às 18 horas, na Praça de São Pedro, celebrarei uma solene Missa de agradecimento. Sou grato
desde já a todos os que desejarem unir-se a mim com a sua oração, para dar graças a Deus pela
sua assistência contínua e providente.

2. Voltam à minha mente aqueles dias de Outubro de 1978. Hoje penso de novo, de modo
especial, no primeiro Angelus que recitei desta janela, em 22 de Outubro. No mistério da
Encarnação, que esta oração nos ajuda a contemplar, procurei "abranger todo o futuro do
Pontificado, do Povo de Deus e de toda a família humana, porque disse a família tem origem na
vontade do pai, mas é sempre concebida sob o coração da mãe" (Insegnamenti, I, 1978, 43).

3. Agora, pensando reconhecido no passado, o meu olhar dirige-se para os jovens, com os quais
estabeleci desde o início do meu ministério petrino um diálogo preferencial. Recordo que, no fim
daquele primeiro Angelus, lhes dirigi uma saudação especial dizendo-lhes:  "Vós sois o futuro do
mundo, vós sois a esperança da Igreja, vós sois a minha esperança".

Reconheço que a resposta dos jovens foi deveras confortadora. Hoje, gostaria de lhes agradecer
por terem estado sempre ao meu lado durante estes anos e gostaria que soubessem que
continuo a contar com eles.

Confio-os a ti, ó Maria, que és a juventude perene da Igreja. Ajuda-os a estar prontos e
disponíveis para cumprir a vontade de Deus, a fim de construir generosamente um mundo mais



justo e fraterno.
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