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Altezas Reais, 

Distinguidas Autoridades Nacionais, Autonómicas e Locais, 

Señor Arcebispo de Santiago de Compostela, 

Señor Cardeal Presidente da Conferencia Episcopal Española, 

Señor Cardeal e Irmáns no Episcopado,  

Queridos Irmáns e Irmás, 

Amigos todos. 

Grazas, Alteza, polas deferentes palabras que me dirixistes no nome de 

todos, e que son o eco entrañable dos sentimentos de afecto cara ao Sucesor 

de Pedro dos fillos e fillas destas nobles terras. 

Saúdo cordialmente a quenes están aquí presentes e a todos os que se unen 

a nós a través dos medios de comunicación social, dando as grazas tamén a 

cantos colaboraron xenerosamente, dende diversas instancias eclesiais e 

civís, para que este breve pero intenso viaxe a Santiago de Compostela e a 

Barcelona sexa de todo fructuoso. 

No máis íntimo do seu ser, o home está sempre en camiño, está na busca da 

verdade. A Iglesia participa dese anhelo profundo do ser humano e ela 

mesma ponse no camiño, acompañanado ó home que ansía a plenitude do 

seu propio ser. Ao mesmo tempo, a Igrexa leva a cabo o seu propio camiño 

interior, aquel que a conduce a través da fe, a esperanza e o amor, a facerse 

transparencia de Cristo para o mundo. Ésta é a súa misión e éste é o seu 

camiño: ser cada vez máis, en medio dos homes, presenza de Cristo, “a quen 

Deus fixo para nós sabedoría, xustiza, santificación e redención” (1 Co 1,30). 

Por eso, tamén, eu póñome en camiño para confirmar na fe aos meus 

irmáns. (cf. Lc 22,32) 

Veño como peregrino neste Ano Santo Compostelán e traio no corazón o 

mesmo amor a Cristo que movía ao Apóstol Pablo a emprender os seus 

viaxes, ansiando chegar tamén a España (cf. Rm 15,22-29). Desexo unirme 
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así a esa longa ringleira de homes e mulleres que, ao longo dos séculos, 

chegaron a Compostela dende todos os rincóns da Península e de Europa, e 

incluso do mundo enteiro, para poñerse aos pés de Santiago e deixarse 

transformar polo testemuño da súa fe. Eles, coa pegada dos seus pasos e 

cheos de esperanza, foron creando unha vía de cultura, de oración, de 

misericordia e conversión, que se plasmaron en igrexas e hospitais, en 

albergues, pontes e monasterios. Deste xeito, España e Europa foron 

desenvolvendo unha fisonomía espiritual marcada de modo indeleble polo 

Evanxeo. 

Precisamente, como mensaxeiro e testigo do Evanxeo, irei tamén a 

Barcelona, para alentar a fe das súas xentes acolledoras e dinámicas. Unha 

fe sembrada xa nos albores do cristianismo, e que foron xerminando e 

medrando ao calor de innumerables exemplos de santidade, dando orixe a 

tantas institucións de beneficencia, cultura e educación. Fe que inspirou ao 

xenial arquitecto Antoni Gaudi a emprender nesa cidade, con fervor e a 

colaboración de moitos, esa maravilla que é o templo da Sagrada Familia. 

Terei a dita de adicar ese templo, no que se reflexa toda a grandeza do 

espírito humano que se abre a Deus. 

Sinto unha profunda delicia ao estar de novo en España, que deu ao mundo 

un séquito de grandes santos, fundadores e poetas, coma Ignacio de Loiola, 

Teresa de Xesús, Xoán da Cruz, Francisco Xabier, entre outros moitos; a que 

no século XX suscitou novas institucións, grupos e comunidades de vida 

cristiá e de acción apostólica e, nos últimos decenios, camiña en concordia e 

unidade, en libertad e paz, mirando ao futuro con esperanza e 

responsabilidade. Movida polo seu rico patrimonio de valores humanos e 

espirituais, busca asemesmo superarse no medio das dificultades e ofrecer a 

súa solidaridade á comunidade internacional. 

Estas aportacións e iniciativas da vosa dilatada historia, e tamén de hoxe, 

xunto ao significado destes dous lugares da vosa fermosa xeografía que 

visitar nesta ocasión, danme pé para ensanchar o meu pensamento a todos 

os pobos de España e Europa. Coma o Servo de Deus Xoán Paulo II, que 

desde Compostela exhortou o vello Continente a dar unha nova puxanza a 
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súas raíces cristiás, tamén eu quixera convidar a España e a Europa a 

edificar o seu presente e proxectar o seu futuro dende a verdade auténtica 

do home, dende a libertade que respeta esa verdade e nunca a fire, e dende a 

xustiza para todos, comezando polos máis pobres e desvalidos. Unha España 

e unha Europa non só inquedadas polas necesidades materiais dos homes, 

senon tamén das morais e sociais, das espirituais e relixiosas, porque todas 

elas son esixencias xenuinas do único home e só así trabállase eficaz, 

íntegra e fecundamente polo seu ben. 

Benqueridos amigos, reitérovos o meu agradecemento pola vosa amable 

benvida e a vosa presencia neste aeroporto. Renovo o meu agarimo e 

proximidade aos amadísimos fillos de Galicia, de Cataluña e dos demais 

pobos de España. Ao encomendar à intercesión do Apóstolo Santiago a miña 

estadía entre vós, prégolle a Deus que as súas bendicións vos alcancen a 

todos. Moitas grazas. 

 


