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Antes de concluir esta solene celebração, saúdo-vos a todos vós, caríssimos jovens, que nela participastes.Dentre de

poucos instantes, uma delegação de jovens canadianos passará a Cruz a um grupo de coetâneos, representantes das

Dioceses da Alemanha. É um gesto importante, que se coloca no caminho de preparação para o Encontro Mundial de

Colónia, em 2005.Confiei esta Cruz aos jovens no Ano Santo de 1983-84. No final de cada peregrinação, ela é acolhida

no Centro Juvenil de São Lourenço, que celebra este ano o vigésimo aniversário da sua fundação. Agradeço ao Cardeal

Stafford, Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos e aos seus colaboradores, pelos cuidados solícitos que

dedicam ao Centro, assim como aos Movimentos, Associações e Comunidades que contribuem para a sua animação,

coordenados pela Comunidade do Emanuel.Agora, a Cruz retoma a sua peregrinação:  atravessará, primeiro, diversos

Países da Europa central e oriental; depois, a partir do Domingo de Ramos do próximo ano, visitará as dioceses da

Alemanha, até chegar a Colónia.Entrego também à delegação vinda da Alemanha o Ícone de Maria. Daqui em diante,

juntamente com a Cruz, ele acompanhará as Jornadas Mundiais da Juventude. Eis a tua Mãe! Será sinal da presença

materna de Maria ao lado dos jovens, chamados, como o apóstolo João, a acolhê-la na sua vida.Saúdo-vos com alegria,

caros jovens canadianos, acompanhados pelo Cardeal Aloysius Ambrozic, Arcebispo de Toronto, lembrando-me, com

emoção, do vosso acolhimento. Vós recebestes a Cruz no vosso país. Olhando para ela, descobristes o amor de Deus

por vós. Faço votos para que possais reviver sem cessar esta experiência espiritual para dela viverdes, para

contribuirdes para a edificação da Igreja no Canadá e para serdes testemunhas do Ressuscitado junto de todos os

jovens!De modo especial dou as boas-vindas ao grupo de jovens do Canadá, acompanhados pelo Arcebispo de

Toronto, o Cardeal Aloysius Ambrozic. Há dois anos, recebestes a Cruz da Jornada Mundial da Juventude e levaste-la

convosco para o Canadá, onde fez viver a muitos uma grande experiência do amor de Deus. Que o espírito de Toronto

possa permanecer sempre vivo no vosso coração e dar frutos abundantes na vossa vida!Saúdo muito cordialmente a

delegação de Jovens da Alemanha! Fizestes esta peregrinação a Roma sob a orientação do Cardeal Joachim Meisner,

Arcebispo de Colónia, queridos representantes dos jovens católicos, para receber a Cruz da Jornada Mundial da

Juventude. Peço-vos, estimados jovens irmãos e irmãs:  olhai para esta Cruz, aproximai-vos dela, para que possais

compreender com que amor maravilhoso o Senhor vos amou e confiai-vos com alegria à sua obra de renovação dos

corações!Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola que participaram na liturgia do Domingo de Ramos,

especialmente os jovens. Exorto-vos a acolher Maria, a Mãe do Senhor e nossa Mãe, nos vossos corações. Desejo que,



com Ela, contemplando Cristo com a recitação do Rosário, caminheis alegres e esperançados até à próxima Jornada

Mundial da Juventude, em Colónia, Alemanha. Deus vos abençoe!Saúdo também os jovens vindos da Polónia. A Cruz

de Cristo vos indique o caminho da vida, nas opções, por vezes difíceis, da mesma vida, e a Mãe Santíssima seja para

vós o modelo do amor formoso. "Eis a tua Mãe".Confiemos à Mãe do Céu as esperanças e o futuro dos jovens de todas

partes do mundo.  © Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana 
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