Benedikt XVI. na setkání s organizátory SDM, Madrid
Drazí přátelé, 
Je mi potěšením, že vás mohu přijmout na zdejší apoštolské nunciatuře, abych vám od srdce poděkoval za všechno, co jste udělali pro organizaci těchto Světových dnů mládeže.
Vím velmi dobře, že od chvíle, kdy byla zveřejněna zpráva, že madridská arcidiecéze byla vybrána za místo konání tohoto setkání, pan kardinál Antonio Maria Rouco Varela zahájil práci místní organizační komise, jíž předsedal mons. César Augusta Franco Martinez a v níž s hlubokým církevním cítěním a mimořádnou sympatií vůči Kristovu náměstku spolupracovali představitelé různých oblastí, zapojených do této události nebývalých rozměrů. Jenom láska k církvi a touha evangelizovat mladé vysvětlují tak velkodušné nasazení času a energie, které přinese hojné apoštolské plody. Během několika měsíců jste ze sebe vydali to nejlepší ve službě církvi. Bůh každého z vás stonásobně odmění.
A nejenom vás, ale také vaše rodiny a instituce, které s odříkáním podporovaly vaše nasazení a pracovitost. Ano, jak říká Ježíš, ani pohár vody darovaný v jeho jménu nezůstane bez odměny. Tím spíše pak každodenní a nepřetržité nasazení při organizaci církevní události takového významu jakou je ta, kterou prožíváme. 
Současně bych rád vyjádřil svou vděčnost členům smíšené komise, která byla vytvořena madridským arcibiskupstvím a státními institucemi, správou města Madridu a jeho magistrátu, a která vznikla hned na začátku příprav těchto Světových dnů mládeže s ohledem na stovky tisíc mladých poutníků, kteří se shromáždili v Madridu, městě otevřeném, krásném a solidárním. Bez této usilovné spolupráce by zajisté nebylo možné uspořádat tak nejednoduchou a významnou událost. Vím dobře, že mnohé organizace nešetříce silami začaly za tímto účelem spolupracovat v srdečném a dělném ovzduší, které šlechtí tento vznešený národ, a v duchu vyhlášené pohostinnosti Španělů.
Efektivnost této komise ukázala, že spolupráce mezi církví a státními institucemi je nejen možná, ale že služba orientovaná k iniciativě tak obrovského rozsahu je uskutečněním principu, podle něhož dobro všechny sjednocuje. Chci proto jménem církve a mládeže, která v těchto dnech čerpá užitek z vašeho přijetí a z vaší péče, vyjádřit představitelům příslušných institucí, kteří neúnavně pracovali na zdárném průběhu Světových dnů, své nejhlubší a srdečné poděkování.
Vám všem, vašim rodinám a institucím vyprošuji od Pána hojnost darů. Děkuji.
Přeložil Milan Glaser

