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List pasterski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego,
z okazji 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebec
i 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Poznaniu
Drodzy Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Umiłowani Archidiecezjanie!
W drugiej połowie czerwca będziemy przeżywali w Kościele dwa ważne wydarzenia.
Pierwsze z nich posiada wymiar powszechny; jest to 49. Międzynarodowy Kongres
Eucharystyczny w Kanadzie. Drugie ma wymiar lokalny, - to 25. rocznica wizyty Ojca
Świętego Jana Pawła II w Poznaniu.
49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
W dniach od 15 do 22 czerwca 2008 roku w kanadyjskim mieście Quebec będzie miał
miejsce 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Będzie on połączony z 400. rocznicą
założenia tego miasta i 350-leciem ustanowienia pierwszego biskupstwa w Ameryce
Północnej. Quebec jest najstarszym biskupstwem Ameryki Północnej, noszącym miano
stolicy prymasowskiej. Wyboru tego miasta dokonał Sługa Boży Jan Paweł II.
Kongres eucharystyczny to szczególna manifestacja kultu Eucharystii, zgromadzenie
ludu chrześcijańskiego różnych ras, języków, ludów i narodów, kapłanów, biskupów,
kardynałów, legata papieskiego wokół żywego Jezusa Chrystusa obecnego w znaku Chleba
i Wina. Kongres taki jest swoistym przystankiem (Statio Orbis), na którym zatrzymuje się
w danej chwili i w konkretnym miejscu katolicki świat, aby jeszcze głębiej przeżyć tajemnicę
Eucharystii. Celebracja kongresu eucharystycznego daje Kościołowi wyjątkową okazję do
gorącej modlitwy, wspólnej adoracji i refleksji nad wielkością otrzymanego eucharystycznego
daru.
Kongres eucharystyczny to przede wszystkim wydarzenie o charakterze religijnym,
zwołane w tym celu, by tworzyć jedno Mistyczne Ciało Chrystusa. Podstawowym celem
każdego takiego kongresu jest umocnienie i ożywienie więzi Ludu Bożego z Chrystusem;
wspólne oddanie czci Jezusowi Chrystusowi żyjącemu w Kościele oraz podjęcie aktualnych
zadań ewangelizacyjnych.
Hasłem tego kongresu są słowa: „Eucharystia - Boży Dar dla życia świata”. Kongres
Eucharystyczny w Quebec winien nam lepiej pomóc w zrozumieniu tego, że Eucharystia jest
sercem Kościoła i jednocześnie źródłem jego ewangelizacji.
a. Najświętsza Eucharystia jest najpierw darem Boga. Ten największy Dar jest
wyrazem niezmierzonej miłości (filantropii) Bożej. To właśnie Bóg przyjął ludzką naturę, stał
się człowiekiem, abyśmy mogli Go dotknąć, kontemplować i otrzymać od Niego pełnię życia
Bożego. On jest bez reszty zainteresowany nami. Żyjący dla nas. Jest obecny w Ludzie
Bożym

w swoim Słowie, będącym pokarmem życia duchowego. Jest obecny w swoich sakramentach.
Najpełniej zaś jest obecny w sakramencie Eucharystii. Najświętsza Eucharystia wieńczy
liczne
dary, które Bóg ofiarował ludzkości od stworzenia świata. Kościół karmi się nią nieustannie.
Ona udziela mu życia i jest podstawą jego istnienia. Ona posiada kosmiczne wymiary;
stanowi serce świata, także wtedy, gdy sprawowana jest na najskromniejszym ołtarzu
wiejskiego kościoła czy kaplicy.
b. Eucharystia jest Nowym Przymierzem. Kościół, będący dziedzicem i uczestnikiem
tajemnicy eucharystycznej, ożywiony przez Ducha Świętego, uczestniczy w darze Boga dla
świata. „Eucharystia, będąc źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego – uczy Benedykt XVI
- jednoczy nas z Synem Bożym i do Niego upodabnia. Buduje Kościół i umacnia w jedności
z Ciałem Chrystusa. Żadna wspólnota chrześcijańska nie może się budować, jeśli swoich
korzeni i centrum nie ma w celebracji eucharystycznej”.
c. Eucharystia, będąc darem na życie świata zachęca nas do adoracji. ”Kto nie jest ze
Mną, jest przeciwko Mnie” (Mt 12,30; Łk 11,23). Adoracja odbywa się najpierw i przede
wszystkim w celebracji Eucharystii i w taki sposób celebracja winna być przeżywana. „Kiedy
wierni czczą Chrystusa obecnego w Sakramencie, niech pamiętają, że ta obecność wypływa
z ofiary i ma jednocześnie na uwadze Komunię sakramentalną i duchową” (Eucharisticum
misterium, 50). Ten akt uwielbienia, jaki Chrystus i Kościół składają w Eucharystii, nie
wygasa wraz z zakończeniem liturgii. On się przedłuża w stałej obecności Pana pod postacią
Sakramentu i prowadzi wiernych do adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja
przypomina nam, że w przemienionej Hostii znajduje się cząstka wszechświata. Że Bóg nie
chce niczego zniszczyć. Że całkowite Objawienie Pana już się zaczęło. Ona wychowuje do
respektowania świata jako miejsca objawienia się Boga. Adoracja poza Mszą przedłuża
uwielbienie: Zaprasza wiernych, by pozostawali przy Panu zgodnie ze słowami apostoła:
„Nauczyciel tu jest i woła cię” (J 11,28).
Potrzeba zatem naszej gorącej modlitwy, aby rozpoczynający kongres trafił do serc
i umysłów jak największej liczby katolików i pozwolił im przyjąć z wiarą, że „Eucharystia
jest sercem Kościoła i źródłem ewangelizacji”.
25. Rocznica wizyty Jana Pawła II w Poznaniu
Drodzy Archidiecezjanie!
Jest jeszcze jedna okoliczność, która domaga się zabrania przeze mnie głosu. Jest to
dwudziesta piąta rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Poznaniu, która miała
miejsce dnia 20 czerwca 1983 r.
a. W wygłoszonej wówczas na Łęgach Dębińskich homilii Ojciec Święty przypomniał
o prastarych korzeniach chrześcijaństwa w Poznaniu: „«Ty jesteś Mesjasz (Chrystus), Syn
Boga żywego!» (...). Najdawniej wypowiadały to Piotrowe wyznanie usta biskupa, bo już
w dwa lata po chrzcie Poznań, pierwszy w Polsce, coepit habere episcopum: zaczął mieć
swego biskupa”. W ten sposób papież mówił o biskupie Jordanie, który 1040 lat temu przybył
do Poznania i rozpoczął budowanie Kościoła na naszej ojczystej ziemi tutaj, w pierwszej
diecezji na ziemiach polskich. „Pragnę, odwiedzając Poznań na szlaku tegorocznej
pielgrzymki - mówił dalej Sługa Boży - zobaczyć go jeszcze raz w wymiarach milenium (...).
I dlatego całym sercem zbliżam się ku temu miejscu, na którym księżna Dobrawa, żona
Mieszka i matka chrzestna polskiego narodu, wzniosła na Ostrowie Tumskim kaplicę
zamkową pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny”.
b. A potem Ojciec Święty przeszedł do podkreślenia roli wielkopolskiego rolnictwa:
„W świadomości mieszkańców tej ziemi przyjęły się słowa Stwórcy, wypowiedziane na

początku: Rośnijcie i rozmnażajcie się - i czyńcie sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28). Te
słowa powiązały powołanie do życia rodzinnego z pracą ludzką. (...) Po wiekach jesteśmy
tutaj świadkami pracy tylu pokoleń. Był czas, że w XIX wieku musieli Polacy zmagać się
o utrzymanie swego warsztatu pracy - tej ziemi wielkopolskiej, którą zaborcy usiłowali
wynarodowić. Z tamtych to czasów pochodzi tradycja głębokiego związania z ziemią,
tradycja racjonalnej uprawy roli i tradycja organizacji społecznej, która zabezpieczała polski
stan posiadania. Symbolem nieustępliwej obrony podstawowych praw Polaka i rolnika stał się
wóz Drzymały. Symbolem są także nazwiska wielkich społeczników, zwłaszcza pośród
duchowieństwa, jak arcybiskup Florian Stablewski, czy (...) ks. Piotr Wawrzyniak. (...) Gdy
człowiek zetknie się bliżej z ogromną siłą duchową, moralną i społeczną środowiska
wiejskiego, widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa osoby ludzkiej, jak
uzasadniony jest dodatkowy tytuł przestrzegania tych praw, wynikający z racji posiadania
ziemi”.
c. Ojciec Święty zauważył też wielkość współczesnego Poznania, który
w międzyczasie uległ znacznym przeobrażeniom: „Poznań! Poznań współczesny - miasto
wielkiej tradycji. Miasto, które wyznacza w życiu narodu szczególny styl budowania
wspólnego dobra. [...] Miasto, w którym tak szczególnie dojrzewała katolicka myśl społeczna
oraz ogólnonarodowa struktura katolickich organizacji”.
d. Nie zapomniał Jan Paweł II o miejscowej tradycji katechetycznej, wspieranej przez
ówczesnego metropolitę, arcybiskupa Jerzego Strobę: „Poznań jest wielkim ośrodkiem
katechetycznym, jest ośrodkiem myśli katechetycznej. Pragnę właśnie stąd pozdrowić
wszystkich katechetów i katechetki, zarówno archidiecezji, jak i całej Polski”.
e. Podczas swej wizyty w Poznaniu papież wyniósł do chwały błogosławionych
służebnicę Bożą Urszulę Ledóchowską. Była to pierwsza beatyfikacja na ziemiach polskich.
Powołaniem Matki Urszuli było wychowanie młodzieży. Wpisując ją w poczet
błogosławionych mówił: „pozostawiamy ją Kościołowi w Polsce i Zgromadzeniu Sióstr
Urszulanek na chwałę Bożą, ku podniesieniu dusz ludzkich i wiecznemu ich zbawieniu”.
Miłość, z jaką Ojciec Święty wypowiedział te i wiele innych słów w Poznaniu przed
dwudziestu pięciu laty znalazła oddźwięk u wszystkich ludzi dobrej woli. Ludzie przyjęli jego
wskazania, właśnie ze względu na jego ojcowskie, pełne miłości podejście do człowieka. To
podejście potwierdziło rzecz znaną, że nie wystarczy głosić coś, co jest mądre i dotyka samej
istoty rzeczy, ważne jest również, w jaki sposób to wszystko się przekazuje. Papież czynił to
po ojcowsku; zdecydowanie, ale zarazem z ogromną miłością i szacunkiem do człowieka. W
swoim posługiwaniu ciągle pamiętał o tym, że miłość i wolność zawsze winny iść z sobą
w parze. Niczego nie narzucał, a nauczając, ostateczny wybór pozostawiał człowiekowi.
Nasza wdzięczność za tamtą wizytę trwa i będzie trwała dalej pośród tych, którzy
dziękują za to, co Kościół Poznański i społeczeństwo wielkopolskie otrzymało dzięki niemu.
Wszyscy prosimy dzisiaj Boga o to, aby ten, w którym zajaśniała Boża dobroć, chwała krzyża
Chrystusa i piękno Ducha miłości, został rychło włączony w poczet świętych Pańskich.
Szczególnym wyrazem naszej wdzięczności będzie Msza św. w Katedrze Poznańskiej,
którą Jan Paweł II nawiedził przed dwudziestu pięciu laty. Będzie ona miała miejsce
w rocznicę wizyty papieskiej, dnia 20 czerwca br. o godzinie 19.00, na którą serdecznie
wszystkich Archidiecezjan zapraszam.
Pozwalam sobie zakończyć dzisiejszy list słowami zaczerpniętymi z kongresowej
modlitwy:
Boże nasz Ojcze,
wielbimy Cię i wysławiamy

za Twojego Syna Jezusa,
Dar Twojej miłości dla życia świata.
Odnów naszą wiarę w Najświętszą Eucharystię,
pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna.
Niech Twój Duch Święty da nam światło i siłę,
abyśmy mogli być wiernymi świadkami Ewangelii.
Poznań, 15 czerwca 2008 roku
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