Missatges del Concili Vaticà II a tots els homes (8 – XII – 1965)
Als joves
[1]. Finalment, a vosaltres joves de tot el món, el Concili vol adreçar el darrer dels seus missatges.
Perquè vosaltres sou els qui heu de rebre la torxa de mans dels vostres avantpassats, i els qui
viureu en aquest món just al moment de les més gegantines transfiguracions de la seva història.
Sou vosaltres els qui, recollint els millors exemples i ensenyaments dels vostres pares i mestres,
formareu la societat de demà. I us salvareu o deperireu en ella.
[2]. L’Església, durant quatre anys, ha treballat per rejovenir el seu rostre, per respondre millor als
designis del seu Fundador, el gran Vivent, el Crist, eternament jove. A l’acabament d’aquesta
impressionant revisió de vida es gira cap a vosaltres, És per vosaltres, joves, sobretot per
vosaltres, que acaba d’encendre, amb el Concili, una llum que il·luminarà el futur, el vostre futur.
[3]. L’Església està preocupada, s’afanya perquè la societat que esteu a punt de constituir respecti
la dignitat, la llibertat, el dret de les persones. I aquestes persones són les vostres.
[4]. Està preocupada, sobretot, perquè aqueixa societat li deixi expandir el tresor antic i sempre
nou, de la seva fe; i perquè les vostres ànimes puguin rabejar-se lliurement en els seus benèfics
esclats. Confia que vosaltres trobareu en tot moment una força i una alegria tan grans, que ni tan
sols sentireu la temptació, com alguns dels vostres avantpassats, de cedir davant la seducció de
les filosofies de l’egoisme i del plaer, o de la desesperança i del no-res; i que, enfrontats amb
l’ateisme, fenomen de laxitud i de vellesa, sabreu afirmar la vostra fe en la vida i en tot allò que li
dóna un sentit: la certesa de l’existència d’un Déu just i bo.
[5]. En nom d’aquest Déu us exhortem a dilatar els vostres cors segons les dimensions del món, a
escoltar la crida dels vostres germans i a posar ardidament al seu servei les vostres energies.
Lluiteu contra tota mena d’egoisme. Negueu-vos a desfrenar els vostres instints de violència i
d’odi, engendradors de guerres amb llur seguici de misèries. Sigueu generosos, purs,
respectuosos, sincers. I edifiqueu, entusiastes, un món millor que el dels vostres avantpassats.
[6]. L’Església us mira amb confiança i amor. Rica
d’un llarg passat sempre present en ella, i avançant
vers la perfecció humana en el temps i vers els
darrers objectius de la història i de la vida, és la
veritable joventut del món. Posseeix tot allò que
constitueix la força i l’encís de la joventut: la
facultat d’alegrar-se de tot el que comença, de
lliurar-se sense compensació, de renovar-se i
reprendre el camí per a noves conquestes. Mireula, i descobrireu en l’Església el rostre de Crist, el
veritable heroi, humil i savi, el Profeta de la veritat i
de l’amor, el company i l’amic dels joves. És
realment en nom de Crist que us saludem, us
exhortem i benïm.

