A Santa Sé
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1. Antes de concluir a celebração, dirijo uma calorosa saudação a todos os jovens aqui presentes.
Caríssimos, no próximo mês de Agosto, Roma hospedará o grande encontro da juventude do
mundo inteiro. Agradeço a todos vós, jovens romanos e italianos, o empenho e a disponibilidade
com que vos preparais para receber os vossos coetâneos. Dirijo um cordial obrigado também à
Região da Apúlia, que ofereceu para a festa de hoje as plantas e os ramos de oliveira.
2. Saúdo cordialmente os jovens francófonos presentes nesta Liturgia do Domingo de Ramos.
Espero todos vós, jovens, em Roma, por ocasião do XV Dia Mundial da Juventude, convidandovos a vir em grande número a este encontro eclesial, que se realizará no auge do Jubileu.
Dou as calorosas boas-vindas aos jovens de língua inglesa, e rezo para que esta Semana Santa
e esta Páscoa sejam para todos vós um tempo de proximidade orante a Cristo e de renovado
empenho na missão da Igreja. A nova evangelização precisa das vossas energias e entusiasmo!
Deus abençoe todos vós.
Queridos jovens dos países de língua alemã, alegro-me muito com a vossa presença. Estamos
aqui reunidos com Jesus na Semana Santa e cantámos "Hosana". Esta chamada se conserve na
Cruz e se conclua com o jubiloso hino do "Aleluia".
Saúdo os jovens de língua espanhola. Hoje contemplastes rejubilantes Jesus na sua entrada em
Jerusalém. Recebei-O também com alegria quando Ele bater à vossa porta. Convido-vos para o
Dia Mundial da Juventude do próximo mês de Agosto em Roma e abençoo-vos com carinho.
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Saúdo com afecto os jovens de Portugal e do Brasil, desejando a todos uma feliz Páscoa em
união com o Ressuscitado, na esperança de encontrá-los novamente na Jornada Mundial da
Juventude deste ano.
Saúdo cordialmente a juventude polaca que se encontra aqui na Praça de São Pedro. Agradeçovos a participação nesta Liturgia do Domingo de Ramos, e agradeço também a todos os que
assistiram através da rádio e da televisão. Convido todos vós a participar no Dia Mundial da
Juventude, que se realizará no próximo mês de Agosto. Decerto os jovens polacos não
desiludirão e muitos virão a Roma.
Deus abençoe todos vós!
3. Confio todos vós, queridos jovens, a Maria Santíssima, e entrego-vos de novo a oração do
Angelus, como fiz na Mensagem que vos escrevi. Meditai-a todos os dias para vos tornardes,
segundo o modelo da Virgem de Nazaré, autênticos discípulos de Jesus e testemunhas do seu
Evangelho.
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