
słowo wygłoszone  
na zaKończenie mszy świętej 
odprawionej we wrocławiu 

na zamKnięcie 
46. międzynarodowego Kongresu 

eucHarystycznego

wrocław, 1 czerwca 1997 roku

dobiega końca msza święta na zakończenie międzynarodowego Kon-
gresu eucharystycznego. za natchnionym autorem możemy w tej chwili 
powtórzyć słowa: „ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego 
(ps 98 [97], 3); ziemia ujrzała swego zbawiciela”, ujrzała go tutaj, we wro-
cławiu, ujrzała go oczyma wiary zgromadzonego ludu Bożego, oczyma wiary 
przedstawicieli wszystkich kontynentów naszej ziemi.

wyrażam wielką wdzięczność Bożej opatrzności, że 46. międzynarodo-
wy Kongres eucharystyczny mógł odbyć się tu, we wrocławiu, w tej części 
europy, która po okresie ciężkich prób odrodziła się i odnalazła wolność. 
wszystkim zgromadzonym dziękuję za uczestniczenie w tej „wielkiej tajem-
nicy naszej wiary”, w tajemnicy chrystusa eucharystycznego. dziękuję raz 
jeszcze obecnym kardynałom, z prymasem polski na czele, z gospodarzem 
Kongresu – kardynałem Henrykiem i kardynałem Franciszkiem z Krakowa. 
szczególne pozdrowienie kieruję do kardynała joachima meisnera, urodzo-
nego tutaj, we wrocławiu. dziękuję wszystkim arcybiskupom i biskupom 
przybyłym do wrocławia ze wszystkich stron świata. pozdrawiam przedsta-
wicieli władz i dziękuję wszystkim za ich obecność. pozdrawiam władze lo-
kalne: pana wojewodę, pana prezydenta miasta wrocławia, pozdrawiam 
wszystkie instytucje Kościoła wrocławskiego: duchowne i świeckie, papieski 
wydział teologiczny, metropolitalne wyższe seminarium duchowne, za-
kony męskie i żeńskie, wyższe uczelnie, rzemiosło. pozdrawiam tych wszyst-
kich, którzy przygotowali dzieło tego Kongresu. pozdrawiam serdecznie de-
legacje przybyłe na Kongres z polski i ze wszystkich stron świata: z dalekiej 
azji, australii, afryki, ameryki północnej, środkowej i południowej, i z eu-
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ropy. w szczególny zaś sposób witam pielgrzymów z krajów pobratymczych: 
z czech, słowacji, ukrainy, Białorusi, litwy, łotwy i estonii. wielu z was 
– być może – po raz pierwszy spotyka papieża na jego pielgrzymim szlaku. 
może się mylę, ale mam tu na myśli przede wszystkim pielgrzymów z Ka-
zachstanu. dziękujemy Bogu za to, że dał nam tę łaskę, iż dzisiaj możemy 
wspólnie – w jednym duchu i jednym sercem (por. dz 4, 32) – oddawać 
cześć chrystusowi w najświętszej eucharystii.

Kończymy ten Kongres na ziemi tak bardzo doświadczonej w ciągu 
dziejów. dolnośląska ziemia jest ziemią szczególnego świadectwa, jest zie-
mią uświęconą obecnością wielkich świadków wiary. na tej ziemi pełniła 
dzieła miłosierdzia święta jadwiga śląska, matka śląskich piastów. tutaj tak-
że spędziła pierwszy etap życia błogosławiona teresa Benedykta od Krzyża 
(edith stein), która oczekuje na kanonizację.

siostry i bracia!
złożyliśmy tu we wrocławiu hołd chrystusowi eucharystycznemu. 

niech ta wielka tajemnica wiary przemienia się teraz w służbę człowiekowi, 
szczególnie temu najmniejszemu. idźmy z chrystusem budować cywilizację 
miłości, cywilizację prawdy, cywilizację wolności, tej wolności, do której wy-
swobodził nas chrystus (por. ga 5, 1).

dzisiaj jest dzień dziecka. pragnąłbym ucałować każde dziecko wro-
cławskie, dziecko polskie i na całym świecie. szczególnie te, które są opusz-
czone, te, które cierpią brak serca ze strony środowiska, w którym żyją, te, 
które są niechciane. w tym dniu życzę, aby wszystkie dzieci na świecie cie-
szyły się radością i miłością im należną, a tak bardzo dla nich upragnioną 
przez Boga samego.

na Kongresie eucharystycznym, międzynarodowym, mówi się różnymi 
językami, więc i na końcu ja również.

[następnie ojciec święty pozdrowił zebranych w różnych językach.]

[po angielsku]

pozdrawiam obecnych tu pielgrzymów z krajów angielskojęzycznych 
i modlę się, aby eucharystia stanowiła centrum waszego życia duchowego, 
źródło waszej radości, miłości i solidarności z potrzebującymi. proszę Boga 
o dar trwałego pokoju dla wszystkich krajów, które reprezentujecie.

[po włosku]

witam serdecznie pielgrzymów włoskich, przybyłych tu, aby uczest-
niczyć w 46. międzynarodowym Kongresie eucharystycznym. drodzy bra-
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cia i siostry, eucharystia jest centrum życia Kościoła i jego misji. ufam, że 
każdy z was będzie umiał w codziennym życiu dawać świadectwo miłości do 
chrystusa, który daje nam swoje ciało i Krew. wszystkich błogosławię!

[po hiszpańsku]

pasterze i wierni z krajów hiszpańskojęzycznych! z tej Statio Orbis, któ-
ra jest dzisiaj uprzywilejowanym miejscem adoracji i kultu eucharystycz-
nego misterium, serdecznie pozdrawiam was w panu i wzywam was, byście 
z odnowioną gorliwością wyznawali przed obliczem chrystusa sakramental-
nego: „to jest sakrament naszej wiary”.

[po francusku]

serdecznie pozdrawiam delegatów z krajów francuskojęzycznych. za-
chęcam ich, by z radością świadczyli o cudach chrystusa, który swoją eu-
charystyczną ofiarą żywi swój lud i jednoczy członki swego ciała.

[po rosyjsku]

z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do pielgrzymów mówiących 
po rosyjsku. drodzy bracia i siostry! święta eucharystia, która w tej uroczy-
stej liturgii zostaje umieszczona w centrum Kościoła i całego świata, niech 
będzie dla każdego z was i dla waszych wspólnot żywym źródłem wiary, na-
dziei i miłości.

[po niemiecku]

serdeczne pozdrowienie kieruję do wszystkich, którzy przybyli na tę 
Statio Orbis z krajów niemieckojęzycznych. zgromadziliście się wokół tego 
ołtarza, aby słuchać słowa Bożego i przyjąć chleb życia. obyście powróci-
li do swoich krajów umocnieni tą eucharystyczną liturgią, aby tam głosić 
ewangelię życia i dawać o niej świadectwo.


