Madrid: Mladí se na letiště scházeli už odpoledne na předprogram. Samotná vigilie začala za soumraku krátce po půl deváté. Deset mladých přineslo na podium na svých ramenou čtyřmetrový kříž Světových dnů mládeže, který jim v jejich začátku v roce 1984 daroval blahoslavený Jan Pavel II., a ikonu Panny Marie Salus Populi Romani, rovněž dar polského papeže. Oba symboly na podium doprovodil světelný průvod. Po vztyčení kříže na podiu zazněla hymna letošních SDM "Pevni ve víře".
Poté, co se papež s více než milionem mladých poutníků přivítal, přišlo na podium pět zástupců mládeže, aby mu položili několik otázek, které dnešní mládež zajímají: Kdo je doopravdy Kristus a jak odpovídá na lidské hledání? Jak vysvětlit, že Kristus nezapomíná na trpící? Jak žít svatě povolání k manželství? Jak být věrni svým ideálům a víře a přitom se nevzdálit společnosti?  A jedna nepokřtěná dívka se ptala, co má dělat, když se cítí přitahovaná Kristem, ale není si ještě jistá, zda chce být křesťanka?
Už během čtení evangelia, které následovalo po dotazech mladých, se zvedl silný vítr. V úvodu promluvy Benedikta XVI., když chtěl mladým odpovědět na to, co je tíží, vítr ještě zesílil a přidal se k němu déšť tak prudký, že papež promluvu nemohl dokončit. Asi dvacet minut trvající pauzu způsobenou počasím statisíce mladých, kteří se ze svých míst nehnuly, vyplnily zpěvem a skandováním "Jsme papežova mládež!" 
Když déšť a vítr zeslabil, že bylo možné pokračovat, poděkoval Svatý otec mladým za jejich radostnou vytrvalost: "Vaše síla je silnější než déšt!"
Původní promluvu sice nedokončil, ale obrátil se k mladým krátkými pozdravy v několika jazycích. Následně se odebral do sakristie, aby se převlékl do liturgických rouch, ve kterých vedl eucharistickou adoraci. Třímetrové ostensorium s eucharistií - umělecký skvost přivezený z katedrály v Toledu - se na podium vynořilo z propadliště. Tichou adoraci doprovodilo jen Mozartovo Ave verum corpus a Tantum ergo. Na závěr Svatý otec zasvětil mladé Kristovu Srdci.
"Zažili jsme spolu dnes dobrodružství. Pevni ve víře jste odolali dešti. Děkuji vám. Odpočiňte si. Dobrou noc," rozloučil se s mladými papež. Zítra se s nimi na letišti Cuatro Vientos setká ještě jednou a to při dopolední bohoslužbě.

Promluva papeže Benedikta XVI. na vigilii s mladými 20.8.2011 
Drazí mladí, všechny vás zdravím, zejména ty mladé, kteří mi položili otázky a kterým děkuji za upřímnost, s níž předestřeli své znepokojení, které v jistém smyslu vyjadřuje touhy vás všech dosáhnout v životě něčeho velkého, něčeho, co naplňuje a činí šťastnými. 
Jak může být mladý člověk věrný křesťanské víře a zároveň mít velké ideály v dnešní společnosti? V evangeliu, které jsme slyšeli, nám Ježíš v této záležitosti dává odpověď: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9). 
Ano, přátelé, Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která dává smysl všemu ostatnímu. Nejsme plodem náhody nebo iracionality. Na počátku naší existence je plán Boží lásky. Zůstávat v jeho lásce tudíž znamená žít zakořeněni ve víře, protože víra není pouhé přijetí abstraktních pravd, nýbrž důvěrný vztah s Kristem, který naše srdce otevírá tomuto tajemství lásky; žít jako osoby, které rozpoznávají, že jsou milovány Bohem. 
Pokud zůstanete v Kristově lásce, zakořeněni ve víře, naleznete i uprostřed protivenství a utrpení zdroj radosti a veselí. Víra neodporuje vašim nejvznešenějším ideálům. Naopak, pozvedá je a zdokonaluje. Drazí mladí, nepřizpůsobujte se něčemu menšímu než Pravdě a Lásce, nepřizpůsobujte se někomu, kdo je méně než Kristus. 
Zvláště dnes, kdy převládající relativistická kultura odmítá hledat pravdu, pohrdá hledáním pravdy, což je nejvznešenější touha lidského ducha, musíme odvážně a pokorně nabízet univerzální hodnotu Krista jako spasitele všech lidí a zdroje naděje pro náš život. Ten, který na sebe vzal naše soužení, dobře zná tajemství lidské bolesti a projevuje svou láskyplnou přítomnost ve všech, kteří trpí a kteří se ve spojení s Kristovým utrpením velmi úzce podílejí na Jeho díle vykoupení. Naše nezištná vnímavost vůči nemocným a potřebným bude vždy pokorným a tichým svědectvím soucitné tváře Boha. 
Drazí přátelé, nenechte se ochromit jakoukoli nevraživostí! Nemějte strach ze světa, z budoucnosti, ani ze svojí slabosti. Pán vám dal život v tomto dějinném údobí, aby díky vaší víře dále znělo jeho Jméno po celé zemi. 
Při této modlitební vigilii vás vybízím: žádejte Boha, aby vám pomohl znovu objevit vaše povolání ve společnosti a v církvi a zůstávat v něm s radostí a s veselou myslí. Stojí za to přijmout do svého nitra Kristovo povolání a vydat se odvážně a velkodušně po cestě, kterou nám nabízí! 
Mnozí jsou povoláni Pánem k manželství, ve kterém se muž a žena stávají jedním tělem (srov. Gn 2,24) a realizují se v hlubokém společenství života. Plán opravdové lásky je denně obnovován a prohlubován sdílením radostí a těžkostí a vyznačuje se úplným osobním darováním. Rozpoznávat krásu a dobrotu manželství proto znamená být si vědomi toho, že jedině kontext věrnosti a nerozlučitelnosti jakož i otevřenosti k božskému daru života odpovídá velikosti a důstojnosti manželské lásky. 
Jiné však Kristus volá, aby jej následovali blíže v kněžství a v zasvěceném životě. Jak krásné je vědět, že tě Ježíš hledá, hledí na tebe a svým nezaměnitelným hlasem také tobě říká: „Následuj mne!“ (srov. Mk 2,14). 
Drazí mladí, k tomu, aby bylo možné objevit a věrně uskutečnit tu životní formu, k níž Pán každého z vás volá, je nezbytné zůstávat v jeho lásce jako přátelé. A jak zachovávat přátelství, ne-li prostřednictvím častého kontaktu, konverzace, společenstvím a sdílením nadějí či úzkostí? Svatá Terezie od Ježíše říkala, že modlitba je „důvěrný rozhovor s tím, o němž víme, že nás miluje“ (Vlastní životopis, 8). 
Nyní vás proto zvu, abychom zůstali v adoraci Krista, reálně přítomného ve svátosti eucharistie, s Ním vedli dialog, položili Mu svoje otázky a naslouchali mu. Drazí přátelé, modlím se za vás celou duší. A prosím, abyste se vy modlili za mne. Prosme Pána tuto noc, abychom přitahování krásou jeho lásky žili vždy věrně jako jeho učedníci. Amen. 
Francouzsky 
Drazí mladí francouzského jazyka, buďte hrdí, že jste obdrželi dar víry. Ať vnáší světlo do vašeho života v každé chvíli. Hledejte oporu ve víře svých drahých, ve víře církve! Skrze víru je naším základem Kristus. Společně s druhými ji prohlubujte, navštěvujte eucharistii, tajemství víry par excellence. Jedině Kristus může odpovědět na touhy, které v sobě nosíte. Nechte se uchvátit Bohem, aby vaše přítomnost dala církvi nový rozlet. 
Anglicky 
Drazí mladí, v těchto chvílích ticha před Nejsvětější svátostí pozvedněme svoji mysl a své srdce k Ježíši Kristu, Pánu našeho života a budoucnosti. Kéž sešle svého Ducha na nás a na celou církev, abychom byli majákem svobody, smíření a pokoje na celém světě. 
Německy 
Drazí mladí křesťané německého jazyka. V hloubi svého srdce toužíme po tom, co je v životě velké a krásné. Nenechte padnout svoje touhy a přání do prázdna, ale upevněte je v Ježíši Kristu. On sám je základem, jenž nás nese, i bezpečným opěrným bodem naplněného života. 
Italsky 
Obracím se nyní na mládež italského jazyka. Drazí přátelé, tato vigilie zůstane nezapomenutelnou zkušeností vašeho života. Uchovávejte plamen, který Bůh rozžal ve vašem srdci tuto noc: jednejte tak, aby neuhasl, živte jej každý den, sdílejte jej se svými vrstevníky, kteří žijí ve tmě a hledají světlo na svojí cestě. Děkuji. Na viděnou zítra ráno! 
Portugalsky 
Drazí přátelé, každého z vás vybízím, abyste navázali osobní dialog s Kristem, předložili mu svoje pochyby a především mu naslouchali. Pán je tady a volá vás! Mladí přátelé, stojí za to cítit ve svém srdci Ježíšovo Slovo a kráčet v jeho stopách. Proste Pána, aby vám pomohl objevit vaše povolání v životě a v církvi, vytrvat v tomto povolání s radostí a věrností s vědomím, že On vás nikdy neopustí, nikdy nezradí. On je s námi až do konce světa. 
Polsky 
Drazí mladí přátelé z Polska! Naše modlitební vigilie je prostoupena přítomností Kristovou. Přibližte se k Němu plamenem víry v jistotě Jeho lásky. Naplní vás svým životem. Stavte svůj život na Kristu a Jeho evangeliu. Ze srdce vám žehnám! 
Přání dobré noci 
Drazí mladí 
Dříve než odejdu, rád bych vám všem popřál dobrou noc. Dobře si odpočiňte. Děkuji za oběti, které přinášíte. Nepochybuji o tom, že je velkodušně nabízíte Pánu. Dá-li Bůh, uvidíme se zítra při slavení eucharistie. Těším se na vás všechny. Děkuji.

