A Santa Sé

PAPA FRANCISCO

ANGELUS
Praça de São Pedro
Domingo de Ramos, 13 de Abril de 2014
Vídeo

No final desta celebração, dirijo uma saudação especial aos 250 delegados — bispos,
sacerdotes, religiosos e leigos — que participaram no encontro sobre as Jornadas Mundiais da
Juventude, organizado pelo Pontifício Conselho para os Leigos. Começa assim o caminho de
preparação para o próximo encontro mundial, que terá lugar em Cracóvia em 2016 sobre o tema:
«Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia» (Mt 5, 7). Daqui a pouco
os jovens brasileiros entregarão aos jovens polacos a Cruz das Jornadas Mundiais da Juventude.
A entrega da Cruz aos jovens foi feita há trinta anos pelo beato João Paulo II: ele pediu-lhes que
a levassem a todo o mundo em sinal do amor de Cristo pela humanidade.
No próximo dia 27 de Abril todos teremos a alegria de celebrar a canonização deste Papa,
juntamente com João XXIII. João Paulo II, que foi o iniciador das Jornadas Mundiais da
Juventude, será o seu padroeiro; na comunhão dos santos continuará a ser um pai e um amigo
para os jovens do mundo.
Peçamos ao Senhor que a Cruz, juntamente com o Ícone de Maria Salus Populi Romani, seja
sinal de esperança para todos revelando ao mundo o amor invencível de Cristo.

[Depois da passagem da Cruz e o ícone da JMJ aos jovens polacos]
Saúdo os romanos e peregrinos! Em particular as delegações do Rio de Janeiro e de Cracóvia,
guiadas pelos seus Arcebispos, Cardeais Orani João Tempesta e Stanisław Dziwisz.
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Neste contexto tenho a alegria de anunciar que, se Deus quiser, a 15 de Agosto próximo, em
Daejeon, na República da Coreia, me encontrarei com os jovens da Ásia na sua grande reunião
continental.
E agora dirijamo-nos à Virgem Mãe, para que nos ajude a seguir sempre com fé o exemplo de
Jesus.
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