A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II A TORONTO,
ÀCIDADE DA GUATEMALA E À CIDADE DO MÉXICO
(23 DE JULHO-2 AGOSTO DE 2002)
XVII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

ANGELUS
Parque "Downsview", Toronto
Domingo, 28 de Julho de 2002

Concluímos esta maravilhosa celebração eucarística com a recitação do Angelus a Maria, Mãe do
Redentor.
Confio-lhe os frutos desta Jornada Mundial da Juventude, para que ela garanta a sua eficiência
no tempo. Oxalá este encontro assinale o despertar da pastoral juvenil no Canadá. O entusiasmo
deste momento seja a centelha necessária para dar início a uma nova época de dinâmico
testemunho evangélico.
Além disso, desejo anunciar oficialmente que o próximo Dia Mundial da Juventude será realizado
em 2005, em Colónia, na Alemanha.
Na importante Catedral de Colónia venera-se a memória dos Magos, os Sábios vindos do Oriente
seguindo a estrela que os conduziu até Cristo. Como peregrinos, o vosso caminho rumo a
Colónia começa hoje. Cristo espera lá por vós para celebrar a XX Jornada Mundial da Juventude.
Acompanhe-vos a Virgem Maria, nossa Mãe na peregrinação da fé.

Angelus Domini nuntiavit Mariae...
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Saudações
Agradeço de coração a quantos contribuíram para o bom êxito desta XVII Jornada Mundial da
Juventude: os cidadãos de Toronto, os voluntários, a polícia, os bombeiros voluntários, o
Presidente da Câmara Municipal e todas as Autoridades do Governo do Canadá.
Dirijo a minha saudação cordial às Igrejas e Comunidades cristãs aqui representadas, assim
como aos seguidores de outras tradições religiosas.
Desejo a todos os participantes que os propósitos suscitados por estes dias de fé e de festa se
transformem em frutos abundantes de empenho e testemunho. A recordação de Toronto comece
a fazer parte do tesouro da vossa vida!
Exprimo especiais palavras de gratidão ao Cardeal Aloysius Ambrozic, Arcebispo de Toronto, à
Conferência Episcopal do Canadá e à Comissão Organizadora. Agradeço sentidamente ao
Pontifício Conselho para os Leigos, na pessoa do seu Presidente, Cardeal James Francis
Stafford.
Saúdo os Senhores Cardeais e os Bispos que aqui vieram das várias partes do mundo, os
sacerdotes, os diáconos e as pessoas consagradas que compartilharam estes dias com os
jovens.
Ao regressar às nossas casas, digo a todos com Santo Agostinho: "Estivemos bem na luz
comum. Alegrámo-nos e exultámos juntos. Agora que nos despedimos, procuremos não nos
afastarmos d'Ele, Cristo (In Io. ev. tr., 35, 9).
Obrigado aos jovens de língua espanhola. Não tenhais medo de responder generosamente à
chamada do Senhor. Fazei com que a vossa fé resplandeça aos olhos do mundo; que as vossas
acções mostrem o vosso empenho em relação à mensagem de salvação do Evangelho!
Queridos jovens de língua portuguesa! Não acaba aqui a Jornada Mundial da Juventude; deve
continuar na vossa vida de fiel entrega a Cristo: sede sal, sede luz no mundo que vos rodeia!
Caríssimos jovens italianos! Mantende vivo o dom da fé que vos amparou nestes dias. A Igreja
precisa do vosso empenho. Ver-nos-emos em Roma!
Caríssimos jovens de língua alemã! Compete-vos a vós, de modo especial, manter vivo o espírito
da Jornada Mundial da Juventude, com vista à de Colónia em 2005. Trabalhai por edificar a
civilização do amor e da justiça. Fazei com que a vossa luz conduza muitos ao reino de Cristo,
reino de verdade, de justiça e de paz.
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Por fim, o meu pensamento dirige-se à terra polaca, que me preparo para visitar mais uma vez.
Queridos concidadãos, nunca percais de vista a vossa herança cristã. Nela podereis encontrar a
sabedoria e a coragem de que tendes necessidade para enfrentar os grandes desafios religiosos
e éticos do nosso tempo. Confio-vos a todos à salvaguarda de Nossa Senhora de Jasna Góra!
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