DROGIE SIOSTRY I DRODZY BRACIA!
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli stawia przed nami przykazanie miłości Boga i
bliźniego, które Chrystus nazywa największym. Przykazaniem tym Chrystus ustanawia
fundamentalne prawo, jakie ma panować w Jego królestwie. Ale jest to prawo, które
jednocześnie określa wolność człowieka.Chrystus nie chce człowieka niczym krępować;
miłość bowiem, dzięki której człowiek osiąga wyższy stopień swojego osobowego
rozwoju, nie tylko nie pozwala mu czynić zła bliźniemu, ale zobowiązuje go ponadto do
troski o jego dobro. Tak odczytywał to prawo święty Augustyn i dlatego mógł
sformułować owo słynne powiedzenie: 'Kochaj i czyń, co chcesz'. W kontekście tak
odczytywanego przykazania miłości Boga i bliźniego, z radością zwracamy się do Was,
aby przybliżyć sprawę niezwykłego wydarzenia, jakim będzie 46. Międzynarodowy
Kongres Eucharystyczny, który po raz pierwszy - decyzją Ojca świętego Jana Pawła II odbędzie się u nas, w Polsce, we Wrocławiu, od 25 maja do 1 czerwca przyszłego roku.
1. HISTORIA MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESÓW EUCHARYSTYCZNYCH
Historyczna wyjątkowość tego Kongresu wyraża się w tym, że po raz pierwszy odbędzie
się on w tej części Europy, która do końca lat osiemdziesiątych naszego wieku zamknięta
była kordonem granic wyznaczonych ideologią komunizmu. Pierwszy Międzynarodowy
Kongres Eucharystyczny odbył się w Lille we Francji za pontyfikatu Papieża Leona
XIII w roku 1881. Od tamtego czasu Kongresy są zawsze odpowiedzią Kościoła podjętą
przez wszystkie Jego stany: świeckich i duchowieństwo, jak budować lepszy świat
oparty na miłości Boga do człowieka. Od czasu Soboru Watykańskiego II
Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne Kościół rozumie jako Statio Orbis, czyli
Zgromadzenie przedstawicieli Kościołów lokalnych z całego świata pod
przewodnictwem Papieża, wokół Jezusa Chrystusa obecnego w tajemnicy Eucharystii.
Program Kongresu wypełnia uroczyste sprawowanie liturgii eucharystycznej, a także
adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja, sprawowanie innych sakramentów,
liczne wykłady i spotkania.
2. CEL MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO WE
WROCŁAWIU
Każdy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny ma na celu pogłębienie naszej wiary
w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Eucharystia, którą sprawujemy, uczy nas współodpowiedzialności za Kościół działający
na wszystkich kontynentach i pomaga nam budować solidarność z wszystkimi ludźmi
borykającymi się ze swoimi problemami. Uświadamia nam ona ciągle na nowo, że
jesteśmy powołani, aby poprzez swoją działalność na każdym odcinku życia być
świadkami miłości Boga do człowieka. Ta miłość, świadczona przez nas, chrześcijan,
powinna być czytelnym znakiem wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w
Eucharystii, która uobecnia tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania, aż sam Pan
przyjdzie powtórnie i uczyni nas uczestnikami Swojej chwały.
Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu - na specjalne życzenie Ojca świętego - będzie
także spotkaniem Przedstawicieli i wiernych Kościołów Siostrzanych jednej wiary
chrześcijańskiej. W swoim przemówieniu skierowanym do Papieskiego Komitetu do
spraw Międzynarodowych Kongresów (z dnia 18.05.1995 r.) Papież powiedział:
'Kongres odbędzie się w historycznym mieście Wrocławiu, w samym sercu Europy - tej
Europy, która dla dobra całej ludzkości musi zachować lub odnaleźć swoje
chrześcijańskie korzenie. W tym mieście, którego bramy są otwarte ku Wschodowi i
które ma bardzo wyraźny charakter ekumeniczny, Kongres będzie musiał zadać sobie
pytanie, w jaki sposób chrześcijanie mają wyzwolić się od wszystkiego, co nie pozwala
zgromadzić się razem wokół Eucharystii'. Będzie to szczególny wkład w przygotowanie
Jubileuszu 2000 roku.
3. TEMAT MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO

Tematem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu jest
'Eucharystia i wolność'. Jego biblijną interpretację stanowią słowa świętego Pawła z
Listu do Galatów: 'Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i
nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!' (Ga 5, 1). Temat ten spotkał się z
pełną aprobatą ze strony Papieża, który wskazał na jego głęboki związek z miejscem
Kongresu: 'Jest oczywiste - powiedział Ojciec święty - że wybór miejsc, w których
odbywają się Międzynarodowe Kongresy, ma szczególne znaczenie dla Kościoła
powszechnego. Kongresy są bowiem organizowane w różnych częściach świata po to,
aby upamiętnić lub celebrować pewne doniosłe wydarzenia z życia Kościoła,
wydobywając z nich niezbędne pouczenia dla chwili obecnej'. Tymi doniosłymi
wydarzeniami, które zapewne zainaugurowały już XXI wiek, były przemiany w całej
Europie środkowo-wschodniej, zapoczątkowane pamiętnym zrywem naszego narodu, w
którego konsekwencji przed 16 laty powstała Solidarność, a czego symbolem w
wymiarze ogólnoeuropejskim jest ocalenie muru berlińskiego.
Wolność, która jest jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata, ma
stać się więc przedmiotem refleksji i modlitwy o jej realizację. Przygotowany na
Kongres dokument zatytułowany 'Podstawowe założenia 46. Międzynarodowego
Kongresu Eucharystycznego - Wrocław 1997', sugeruje kierunki naszej refleksji na
temat wolności, którą obdarował nas Bóg w Chrystusie. Wskazuje, że prawdziwą
wolność można zrealizować jedynie pozostając we wspólnocie z Bogiem. Sprawowanie
Eucharystii jest właśnie spotkaniem się z Bogiem, spotkaniem z Jezusem Chrystusem,
który swoją wolność objawia w posłuszeństwie Ojcu. Chrystus ukazuje swoje życie jako
powołanie otrzymane od Ojca, a realizując je, staje się wolny. Dokument Kongresowy
mówi też, w jaki sposób jesteśmy zdolni wychowywać człowieka do wolności. W tym
miejscu posłuchajmy raz jeszcze słów Ojca świętego ilustrujących, w jaki sposób
Eucharystia czyni człowieka wolnym: 'Eucharystia, w naszym stuleciu podobnie jak w
pierwszych wiekach Kościoła, była chlebem wolności, wiatykiem odwagi i męczeństwa.
Jej celebracja w katakumbach XX wieku tworzyła przestrzeń wiary i nadziei, w której
hartowali się nowi męczennicy: dając świadectwo własnym życiem, a często płacąc także
ceną śmierci, ukazali oni wzniosłą wartość ludzkiej godności i posłuszeństwa prawu
Bożemu' (tamże, 18.05.1995 r.).
DROGIE SIOSTRY I DRODZY BRACIA.
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny nie może być 'wielką improwizacją', wszyscy
musimy się do niego przygotować. Ojciec święty prosi nas o przygotowanie duchowe:
'Każda diecezja, każda parafia, każda wspólnota zakonna, każdy ruch powinien
włączyć się w to przygotowanie. Każdy powinien czuć się zobowiązany do uczestnictwa
w Kongresie poprzez katechezę o Eucharystii, poprzez bardziej świadome uczestniczenie
w liturgii eucharystycznej, poprzez ducha adoracji, który pozwoli uwewnętrznić nam
świętowanie Mysterium Paschalne, poprzez modlitwę, która niech przekształca całe
nasze życie w ofiarę za życie świata na wzór Chrystusa'. (Przemówienie do Delegatów z
dnia 11.03.1988 r.). Jedną z form przygotowania do Kongresu niech będzie gruntowne
zapoznanie się z 'Podstawowymi założeniami' Kongresu, jego przedyskutowanie na
spotkaniach Rad Parafialnych, w Kręgach Synodalnych czy w innych gremiach. Niech
tej refleksji towarzyszy nasza modlitwa o Jego jak najlepsze owoce.
Rok 1997 to jednocześnie 1000-lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Już dziś
cieszymy się i wyrażamy naszą wdzięczność Ojcu świętemu, że razem z Nim będziemy
mogli uczcić Naszego Wielkiego Patrona. Uroczystości te, tuż po zakończeniu Kongresu,
będą miały miejsce w Gnieźnie, dokąd Papież uda się przez Legnicę i Gorzów
Wielkopolski. Następnie Namiestnik Chrystusowy odwiedzi Poznań, Kalisz,
Częstochowę, Kraków, Zakopane, Ustrzyki Dolne i Krosno w archidiecezji przemyskiej.
W zbliżających się dniach Złotego Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich Papieża, jaki

przypada na dzień 1 listopada br., złóżmy Ojcu świętemu za Jego trud dar naszej
modlitwy.
Świadomi doniosłości Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego prosimy
wszystkich o modlitwę, aby mógł on spełnić te wszystkie nadzieje, jakie z nim wiążemy.
Niech stanie się znakiem dla ludzi innych religii, a także dla niewierzących, że Bóg
kocha każdego człowieka i pragnie jego zbawienia, bez której to miłości życie traci swój
sens. Niech będzie znakiem, że Boża miłość uzewnętrznia się i urzeczywistnia we
wspólnocie ludu Bożego, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Niech Bóg błogosławi Nam w drodze na 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
do Wrocławia.
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