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III JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT  
DIUMENGE DE RAMS DE 1988 
 
 
“Feu tot el que ell us digui.” (Jn 2,5) 
 
Benvolguts joves, 
 
1. També enguany m’adreço a vosaltres per 
anunciar-vos la propera Jornada Mundial de la 
Joventut, que se celebrarà a les esglésies locals 
el Diumenge de Rams de 1988. En aquesta 
ocasió la Jornada tindrà, però, un caràcter del tot 
particular, atès que a l’Església estem vivint l’Any 
Marià, que vaig inaugurar en la solemnitat de la 
Pentecosta i clausuraré el 15 d’agost de l’any que 
ve, solemnitat de l’Assumpció. 
 
Al final del segon mil·lenni de l'era cristiana, en 
un moment crític de la història d’un món afectat 
per problemes tan difícils, l'Any Marià constitueix 
per a tots nosaltres un do especial. Enguany 
Maria apareix davant dels nostres ulls amb una 
nova llum: mare plena d’amor tendre i sensible i 
mestra que ens precedeix en el camí de la fe i 
ens indica el camí de la vida. L'any marià és, 
doncs, un any per escoltar Maria d’una manera 
particular. I així ha de ser també la pròxima 
Jornada Mundial de la Joventut. És Maria qui ens 
convoca aquest cop, joves! És ella qui ens cita, 
perquè té moltes coses per dir-nos! Estic segur 
que –com als anys anteriors– no deixareu de 
comprometre-us activament, sota el guiatge dels 
vostres pastors, a la celebració de la Jornada de 
la Joventut. 
 
2. Així, doncs, la Jornada Mundial de la Joventut 
1988 tindrà com a punt central Maria, Verge i 
Mare de Déu, i serà una jornada per escoltar-la. 
Què ens dirà Maria, la nostra mare i mestra? A 
l’Evangeli hi ha una frase en la qual Maria es 
mostra veritablement com la nostra mestra. És la 
frase que pronuncia durant les noces de Canà de 
Galilea. Després d’haver dit al Fill: “No tenen vi”, 
diu als servents: “Feu tot el que ell us digui “ (Jn 
2,5). 
 
He escollit justament aquestes paraules com a fil 
conductor de la Jornada Mundial 1988. Contenen 
un missatge molt important, vàlid per a tots els 
homes de tots els temps. “Feu el que ell us 
digui...” vol dir: escolteu Jesús, el meu Fill, 
seguiu la seva paraula i tingueu fe en ell. 
Apreneu a dir “sí” al Senyor en qualsevol 
circumstància de la vostra vida. És un missatge 
molt reconfortant, del qual tots tenim necessitat. 
 
“Feu tot el que ell us digui...”. Amb aquestes 
paraules Maria ha expressat sobretot el secret 
més profund de la seva pròpia vida. Darrere 
d’aquestes paraules hi és tota ella. La seva vida 
ha estat efectivament un gran “sí” al Senyor. Un 
“sí” ple de joia i de confiança. Maria plena de 
gràcia, Verge Immaculada, ha viscut tota la seva 
vida en una obertura total a Déu, en perfecta 
consonància amb la seva voluntat i això també 
en els moments més difícils, que han assolit 
l'apogeu al cim de la muntanya del Calvari, als 
peus de la creu. No retira mai el seu “sí”, perquè 
ha posat tota la seva vida en les mans de Déu: 
“Heus aquí l’esclava del Senyor, que es faci en mi 
segons la teva paraula” (Lc 1,38). A l'encíclica 

Redemptoris Mater he escrit a aquest propòsit: 
“A l'anunciació, de fet, Maria s’abandona a Déu 
completament, manifestant “l'obediència de la fe” 
a qui el parlava per mitjà del seu missatge i 
prestant “l’obsequi total de l'intel·lecte i de la 
voluntat”. Va respondre, doncs, amb tot el seu 
“jo” humà, femení, i en aquesta resposta de fe 
estaven contingudes una cooperació perfecta 
amb “la gràcia de Déu que preveu i socorre” i 
una perfecta disponibilitat”. 
 
“Feu tot el que ell us digui...”. En aquesta breu 
frase s’enclou tot el programa de vida que Maria, 
mestra, va realitzar com a primera deixeble del 
Senyor, i que avui ensenya també a nosaltres. És 
un projecte de vida basat en el fonament sòlid i 
segur que s’anomena Jesucrist. 
 
3. El món en el qual vivim està agitat per 
diverses crisis, entre les quals una de les més 
perilloses és la pèrdua del sentit de la vida. Molts 
dels nostres contemporanis han perdut el sentit 
veritable de la vida i en cerquen succedanis en el 
consumisme desenfrenat, en la droga, en 
l’alcohol i en l'erotisme. Cerquen la felicitat, però 
el resultat és una profunda tristesa, un buit en el 
cor i no rarament la desesperança. 
 
En una situació similar, molts joves es posen 
interrogants fonamentals: com he de viure la 
meva vida per no perdre-la? Sobre quin 
fonament he de construir la meva vida perquè 
sigui una vida vertaderament feliç? Què he de fer 
per donar un sentit a la meva vida? 
 
Com m’he de comportar en situacions de vida 
sovint complexes i difícils –a la família, a l’escola, 
a la universitat, a la feina, en el cercle de les 
amistats?... Són preguntes a vegades molt 
dramàtiques, que avui certament molts joves 
d’entre vosaltres es plantegen. 
 
Estic segur que tots vosaltres voleu construir la 
vostra vida sobre un fonament sòlid, que sigui 
capaç de resistir les proves, que mai no faltaran 
–un fonament de roca. I heus aquí davant vostre 
Maria, la Verge de Natzaret, la humil serventa del 
Senyor, que tot mostrant el seu Fill diu: “Feu tot 
el que ell us digui”, és a dir, escolteu Jesús, 
obeïu-lo, seguiu els seus manaments, tingueu 
confiança en ell. Aquest és l'únic projecte d’una 
vida vertaderament reeixida i feliç. Aquesta és 
també l'única font del sentit més profund de la 
vida. 
 
L’any passat durant la Jornada Mundial de la 
Joventut vàreu meditar les paraules de sant 
Joan: “Nosaltres hem conegut l'amor que Déu 
ens té i hi hem cregut” (1Jn 4,16). Enguany 
Maria us explica a vosaltres, joves, què vol dir 
creure i estimar Déu. Fe i amor no es redueixen a 
les paraules o a sentiments vagues. Creure i 
estimar Déu vol dir una vida coherent, viscuda 
plenament a la llum de l’Evangeli, vol dir 
compromís de fer sempre allò que Jesús en diu 
tant a la Sagrada Escriptura com en el magisteri 
de l’Església. Sí, això no és fàcil, a vegades 
requereix molt coratge per anar contra el corrent 
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de la moda i de les opinions d’aquest món. Però 
aquest –ho repeteixo– és de fet l’únic projecte 
d’una vida veritablement reeixida i feliç. 
 
Aquest és l'ensenyament de Maria a les noces de 
Canà, un ensenyament que volem aprofundir i 
acollir durant la Jornada Mundial de la Joventut 
1988. 
 
Benvolguts joves! Us invito tots a participar en 
aquest esdeveniment tan important. Veniu a 
escoltar la Mare de Jesús, la vostra mare i 
mestra! 
 
4. Tota Jornada Mundial de la Joventut, perquè 
no es converteixi en una celebració merament 
exterior i superficial, exigeix un itinerari de 
preparació en la pastoral diocesana i parroquial, 
en la vida dels grups, dels moviments i de les 
associacions juvenils, sobretot en el període 
quaresmal. 
 
Us invito a tots a emprendre aquest camí de 
preparació espiritual, per acollir millor tant la 
gràcia de l'any marià com el do de la Jornada 
Mundial 1988. Mediteu la vida de Maria. Mediteu-
la sobretot vosaltres, noies, les joves. Per a 
vosaltres, la Verge Immaculada constitueix un 
model sublim de dona conscient de la pròpia 
dignitat i de la seva alta vocació. Mediteu-la 
també vosaltres, nois, els joves! Escoltant les 
paraules pronunciades per Maria a Canà de 
Galilea: “Feu tot el que ell us digui”, cerqueu tots 
de construir la vostra vida des del principi sobre 
el fonament sòlid que és Jesús. Desitjo que la 
vostra meditació del misteri de Maria porti a la 
imitació de la seva vida: apreneu d’ella a escoltar 
i seguir la Paraula de Déu (cf. Lc 2,5), apreneu 
d’ella a estar a prop del Senyor també si això a 
vegades pot costar molt (cf. Jn 19,25). Us desitjo 
que la vostra meditació del misteri de Maria us 
porti també a la fervorosa pregària mariana. 
Cerqueu de descobrir la bellesa del rosari, que us 
sigui un company fidel per a tota la vostra vida. 
 
Acabo aquest breu missatge amb una salutació 
cordial a tots els joves del món. Sapigueu que el 
Papa és a prop de cadascú de vosaltres amb les 
seves pregàries. 
 
Que en l'itinerari de preparació espiritual i en la 
celebració mateixa de la Jornada Mundial de la 
Joventut 1988 en la vostra diòcesi us acompanyi 
la meva benedicció apostòlica. 
 
El Vaticà, 13 de desembre de 1987, Tercer 
Diumenge d’Advent 
 
 
 

PUNTS DE REFLEXIÓ 
 
 
– Fins a quin punt et planteges la teva vida de 

crsitià com un “obsequi total de l'intel·lecte i 
de la voluntat” a Crist? 

 
– Reflexiona sobre la frase següent: “Fe i amor 

no es redueixen a sentiments vagues [...] vol 
dir una vida coherent [...], un compromís de 
fer sempre allò que Jesús en diu [...] I això a 
vegades requereix anar contracorrent. [...] 
Però aquest és de fet l’únic projecte d’una 
vida veritablement reeixida i feliç.” 

 
– Ets conscient que cal que et preparis bé per a 

la Jornada Mundial de la Joventut, si ens vols 
obtenir els fruits de gràcia que Déu hi vessa? 

 
 


