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XVII JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT 
TORONTO, 24-28 D’AGOST DE 2002 
 
 
“Vosaltres sou la sal de la terra... vosaltres sou la 
llum del món” (Mt 5,13-14) 
 
Benvolguts joves, 
 
1. En la meva memòria resta viu el record dels 
moments extraordinaris que hem viscut plegats a 
Roma, durant el Jubileu de l'any 2000, quan vau 
venir en pelegrinatge fins a les tombes dels 
apòstols Pere i Pau. En llargues files silencioses 
vau creuar la Porta Santa i us vau preparar per 
rebre el sagrament de la Reconciliació; després 
en la vetlla vespertina i en la Missa del matí a Tor 
Vergata vau viure una experiència espiritual i 
eclesial intensa; refermats en la fe, vau tornar a 
casa amb la missió que us vaig confiar: 
esdevenir, en aquesta aurora del nou mil·lenni, 
testimonis coratjosos de l'Evangeli. 
 
L'esdeveniment de la Jornada Mundial de la 
Joventut ha esdevingut ja un moment important 
de la vostra vida, com també de la vida de 
l'Església. Us invito doncs a començar a 
preparar-vos per a la XVII edició d'aquest gran 
esdeveniment, que tindrà la seva celebració 
internacional a Toronto, al Canadà, l'estiu de 
l'any vinent. Serà una nova ocasió per trobar 
Crist, donar testimoni de la seva presència en la 
societat contemporània i esdevenir constructors 
de la “civilització de l'amor i de la veritat”. 
 
2. “Vosaltres sou la sal de la terra... vosaltres 
sou la llum del món” (Mt 5,13-14): aquest és el 
tema que he triat per a la pròxima Jornada 
Mundial de la Joventut. Les dues imatges de la 
sal i de la llum que Jesús utilitza són 
complementàries i riques de sentit. De fet, a 
l'antiguitat la sal i la llum eren considerades 
elements essencials de la vida humana. 
 
“Vosaltres sou la sal de la terra...”. Una de les 
funcions primàries de la sal, com és ben sabut, 
és la d'assaonar, de donar gust i sabor als 
aliments. Aquesta imatge ens recorda que, 
mitjançant el baptisme, tot el nostre ésser ha 
estat transformat profundament, perquè ha estat 
“assaonat” amb la vida nova que ve de Crist (cf. 
Rm 6,4). La sal, gràcies a la qual la identitat 
cristiana no es desnaturalitza, àdhuc en un 
ambient fortament secularitzat, és la gràcia 
baptismal que ens ha regenerat, fent-nos viure 
en Crist i capaços de respondre a la seva crida 
d'“oferirnos com una víctima viva, santa i 
agradable a Déu” (Rm 12,1). Escrivint als 
cristians de Roma, sant Pau els exhorta a 
manifestar clarament la seva forma diferent de 
viure i de pensar respecte als seus 
contemporanis: “No us emmotlleu al món 
present; deixeu-vos transformar i renoveu el 
vostre interior, perquè pugueu reconèixer quina 
és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a 
Ell i perfecte” (Rm 12,2). 
 
Durant molt de temps la sal ha estat també el 
mitjà que s'utilitzava habitualment per conservar 
els aliments. Com a sal de la terra, sou cridats a 
conservar la fe que heu rebut i a transmetre-la 
intacta als altres. La vostra generació ha 

d'afrontar amb particular força el repte de 
mantenir íntegre el dipòsit de la fe (cf. 2Te 2,15; 
1Tm 6,20; 2Tm 1,14). 
 
Descobriu les vostres arrels cristianes, apreneu la 
història de l'Església, aprofundiu la consciència 
del llegat espiritual que us ha estat transmès, 
seguiu els testimonis i els mestres que us han 
precedit! Només mantenint-vos fidels als 
manaments de Déu, a l'Aliança que Crist ha 
segellat amb la seva sang vessada a la Creu, 
podreu ser els apòstols i els testimonis del nou 
mil·lenni. 
 
És propi de la condició humana i, d'una manera 
particular, de la joventut, cercar l'Absolut, el 
sentit i la plenitud de l'existència. Benvolguts 
joves, no us acontenteu amb res que estigui per 
sota dels ideals més elevats! No us deixeu 
descoratjar per aquells que, desil·lusionats de la 
vida, s'han fet sords als anhels més profunds i 
més autèntics del seu cor. Teniu raó de no 
conformar-vos amb diversions insípides, modes 
passatgeres i projectes reductius. Si conserveu 
grans desitjos per al Senyor, sabreu evitar la 
mediocritat i el conformisme, tan estesos en la 
nostra societat. 
 
3. “Vosaltres sou la llum del món...”. Per als qui 
escoltaren Jesús al principi, com també per 
nosaltres, el símbol de la llum evoca el desig de 
veritat i la set d'atènyer la plenitud del 
coneixement, que hi ha al més íntim de tot ésser 
humà. 
 
Quan la llum es va afeblint o desapareix del tot, 
no som capaços de distingir la realitat 
circumdant. Al cor de la nit ens podem sentir 
atemorits i insegurs, i llavors esperem amb 
impaciència l'arribada de la llum de l'aurora. 
Benvolguts joves, us toca a vosaltres de ser els 
sentinelles del matí (cf. Is 21,11-12) que 
anuncien l'arribada del sol que és Crist 
ressuscitat! 
 
La llum de la qual Jesús ens parla a l'Evangeli és 
la de la fe, do gratuït de Déu, que ve a il·luminar 
el cor i a esclarir la intel·ligència: “El mateix Déu 
que digué: Que la llum resplendeixi enmig de les 
tenebres, és el qui ara ha resplendit en els 
nostres cors; així som il·luminats amb el 
coneixement de la glòria de Déu, que brilla en el 
rostre de Crist” (2Co 4,6). És per això que les 
paraules de Jesús adquireixen un relleu 
extraordinari quan explica la seva identitat i la 
seva missió: “Jo sóc la llum del món. El qui em 
segueix no caminarà a les fosques, sinó que 
tindrà la llum de la vida” (Jn 8,12). 
 
El trobament personal amb Crist il·lumina de 
nova llum la vida, ens mena pel bon camí i ens 
empeny a esdevenir testimonis seus. La nova 
forma, que Ell ens porta d'esguardar el món i les 
persones ens fa penetrar més profundament en 
el misteri de la fe, que no és tan sols un conjunt 
d'enunciats teòrics que cal acollir i ratificar amb 
la intel·ligència, sinó assimilar una experiència, 



43/43 

viure una veritat, la sal i la llum de tota la realitat 
(cf. Veritatis Splendor, 88). 
 
En el context actual de secularització, en què 
molts dels nostres contemporanis pensen i viuen 
com si Déu no existís o són atrets per formes de 
religiositat irracionals, és necessari que 
precisament vosaltres, benvolguts joves, 
refermeu que la fe és una decisió personal que 
compromet tota l'existència. Que l'Evangeli sigui 
el gran criteri que guiï les decisions i les 
orientacions de la vostra vida! Així esdevindreu 
missioners amb els gestos i les paraules i, arreu 
on treballeu i visqueu, sereu signes de l'amor de 
Déu, testimonis creïbles de la presència amorosa 
de Crist. No ho oblideu: “Ningú no encén una 
llàntia per posar-lo sota una mesura” (Mt 5,15)! 
 
Així com la sal dóna sabor al menjar i la llum 
il·lumina les tenebres, així la santedat dóna sentit 
ple a la vida i la fa reflex de la glòria de Déu. 
Quants sants, fins i tot entre els joves, aplega la 
història de l'Església! En el seu amor per Déu han 
fet resplendir les pròpies virtuts heroiques davant 
del món, esdevenint models de vida que 
l'Església ha senyalat per a ser imitats. Entre 
molts d'altres basta recordar: Agnès de Roma, 
Andreu de Phú Yên, Pedro Calungsod, Giuseppina 
Bakhita, Teresa de Lisieux, Pier Giorgio Frassati, 
Marcel Callo, Francesc Castelló i Aleu o, encara, 
Kateri Tekakwitha, la jove iroquesa anomenada 
“el lliri dels Mohawks”. Prego al Déu tres vegades 
sant que, per la intercessió d'aquest estol 
immens de testimonis, us faci sants, benvolguts 
joves, els sants del tercer mil·lenni! 
 
4. Estimats, és el moment de preparar-se per a 
la XVII Jornada Mundial de la Joventut. Us invito 
especialment a llegir i aprofundir la carta 
apostòlica Novo Millennio Ineunte, que he escrit a 
l'inici de l'any per acompanyar els batejats en 
aquesta nova etapa de la vida de l'Església i dels 
homes: “Un nou segle, un nou mil·lenni s'obren a 
la llum de Crist. Tanmateix, no tots albiren 
aquesta llum. Nosaltres tenim el deure fantàstic 
de ser-ne el “reflex”” (n. 54). 
 
Sí, és l'hora de la missió! En les vostres diòcesis i 
en les vostres parròquies, en els vostres 
moviments, associacions i comunitats el Crist us 
crida, l'Església us acull com a casa i com a 
escola de comunió i de pregària. Aprofundiu 
l'estudi de la paraula de Déu i deixeu que 
il·lumini la vostra ment i el vostre cor. Traieu 
força de la gràcia sacramental de la Reconciliació 
i de l'Eucaristia. Freqüenteu el Senyor en aquell 
“cor a cor” que és l'adoració eucarística. Dia rere 
dia, rebreu una nova empenta que us permetrà 
de confortar aquells que sofreixen i de portar la 
pau al món. Hi ha tantes persones ferides per la 
vida, excloses del desenvolupament econòmic, 
sense sostre, una família o una feina; moltes es 
perden en falses il·lusions o han abandonat tota 
esperança. Contemplant la llum que resplendeix 
en la faç de Crist ressuscitat, apreneu també 
vosaltres a viure com a “fills de la llum i del dia” 
(1Te 5,5), manifestant a tots que “els fruits de la 
llum són bondat, justícia i veritat” (Ef 5,9). 
 
5. Benvolguts joves amics, per tots els qui 
pugueu, la cita és a Toronto! En el cor d'una 
ciutat multicultural i pluriconfessional anunciarem 

la unicitat de Crist Salvador i la universalitat del 
misteri de salvació del qual l'Església és 
sagrament. Pregarem per la comunió plena entre 
els cristians en la veritat i en la caritat, responent 
a la prompta invitació del Senyor que desitja 
ardentment “que tots siguin u” (cf. Jn 17,11). 
 
Veniu a fer ressonar a les grans artèries de 
Toronto l'anunci joiós de Crist que estima tots els 
homes i porta a l'acompliment tot senyal de bé, 
de bellesa i de veritat present en la ciutat 
humana. Veniu a manifestar davant del món la 
vostra joia d'haver trobat Crist Jesús, el vostre 
desig de conèixer-lo cada dia millor, el vostre 
compromís d'anunciar-ne l'Evangeli de salvació 
fins a les últims confins de la terra! 
 
Els vostres coetanis canadencs es preparen ja 
per acollir-vos amb caliu i gran hospitalitat, 
juntament amb els seus bisbes i les autoritats 
civils. Per això els estic profundament agraït ja 
des d'ara. Que aquesta primera Jornada Mundial 
dels Joves a l'inici del tercer mil·lenni pugui 
transmetre a tots un missatge de fe, d'esperança 
i d'amor! 
 
Que la meva benedicció us acompanya, mentre 
confio a Maria, Mare de l'Església, cadascú de 
vosaltres, la vostra vocació i la vostra missió. 
 
Castel Gandolfo, 25 de juliol de 2001 
 
 

PUNTS DE REFLEXIÓ 
 
 
– Tens inquietdu per descobriu les teves arrels 

cristianes i la història de l'Església i dels 
testimonis i els mestres que t’han precedit en 
la fe? 

 
– El Papa ens diu: “No us acontenteu amb res 

que estigui per sota dels ideals més elevats!” 
Et consideres un cristià conformista? 

 
– Reflexiona sobre aquesta frase: “La fe no és 

tan sols un conjunt d'enunciats teòrics que cal 
acollir i ratificar amb la intel·ligència, sinó 
assimilar una experiència, viure una veritat.” 

 
 
  


