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OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PO RAZ DRUGI
WE WROCŁAWIU

Jeśli czasem określamy jakieś wydarzenie mianem wydarzenia
historycznego, to z całą pewnością jest nim wydarzenie, któremu na
imię: 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu,
wyznaczony na dni od 25 maja do 1 czerwca 1997 roku. W Kongresie
weźmie udział Ojciec Święty Jana Paweł II, sprawując na jego zakoń-
czenie uroczystą Eucharystię dla przedstawicieli narodów całego świata.
Metropolia Dolnego Śląska w tej „Statio Orbis” stanie się duchowym
centrum chrześcijańskiego świata. Eucharystyczny Jezus przyjmie
publiczny i nabożny hołd od delegacji wszystkich kontynentów. Wypeł-
nią się ponownie biblijne słowa: „Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi”
(por. Ps 72,11). Możemy przeto rzeczywiście mówić o historycznym
wydarzeniu nie tylko w dziejach Wrocławia i Archidiecezji Wrocław-
skiej, ale także w skali ogólnopolskiej, a po części europejskiej i świato-
wej. 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny jest pierwszym tego
rodzaju kongresem na ziemi polskiej, pierwszym w Europie Środkowo-
Wschodniej po upadku komunizmu. Jest zarazem ostatnim kongresem w
tym stuleciu i tysiącleciu.

Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej przedziwnej mądrości i miłości
do ojczystej ziemi wybrał Stolicę Dolnego Śląska na miejsce uczczenia
Chrystusa Eucharystycznego przez przedstawicieli wszystkich części
naszego globu. Jest to niesłychane wyróżnienie Wrocławia, Kościoła w
Polsce, Kościołów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wybór Wrocławia, tej części Europy i świata, na miejsce nadchodzą-
cego Kongresu umotywował sam Ojciec Święty Jan Paweł II. W Liście
do Metropolity Wrocławskiego, datowanym 29 maja 1993 r., pisał:



OD REDAKCJI6

„Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbywający się w Europie
Środkowo-Wschodniej, podnoszącej się do życia w wolności po latach
ateistycznego zniewolenia, będzie wymownym świadectwem wiary i
pobożności eucharystycznej, która pomimo przeszkód lub wręcz prześla-
dowań religijnych, zachowała niezwykłą głębię i bogactwo form. Będzie
to Kongres wymiany darów duchowych pomiędzy Kościołami Wschodu
i Zachodu, Północy i Południa, niemal w wigilię Roku 2000”. Do tej
samej myśli nawiązał Jan Paweł II w czasie modlitwy „Anioł Pański”
na Kongresie Eucharystycznym w Sewilli w dniu 13 czerwca 1993 r.
Mówił wtedy: „Upadek władzy komunistycznej w Europie Wschodniej
dał nam opatrznościową sposobność, aby zorganizować Kongres w tej
części Europy, która po okresie ciężkich prób odrodziła się i odnalazła
wolność”.

Jan Paweł II wybrał bardzo wymowne hasło dla tego Kongresu:
„Eucharystia i wolność”. Ma ono odniesienie do słów św. Pawła z
Listu do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).
Hasło to koresponduje z sytuacją społeczno-polityczną i moralną
dzisiejszego świata, tak wschodniego, jak i zachodniego. W przemówie-
niu wygłoszonym 18 maja 1995 r. w Rzymie Piotr naszych czasów
powiedział do członków Papieskiego Komitetu Międzynarodowych
Kongresów Eucharystycznych: „Kongres będzie niezwykłym hymnem
wdzięczności Chrystusowi za dar wolności w Europie Środkowej, który
stał się dobrodziejstwem dla całego Kościoła i całego świata. Kongres
będzie też mógł ukazać, że wiara w Chrystusa Odkupiciela, obecnego w
liturgii eucharystycznej i w Najświętszym Sakramencie, była źródłem
nadziei i miłości, które przetrwały wszelkie cierpienia i prześladowania,
że to ona ostatecznie wysłużyła i urzeczywistniła wolność. W Eucharystii
możemy znaleźć drogę do wyzwolenia także od nowych form niewoli,
które pojawiają się we współczesnym konsumpcjonistycznym i hedonis-
tycznym społeczeństwie”.

Kościół na Dolnym Śląsku i w całej Polsce przyjął decyzję o miejscu
nadchodzącego Kongresu z wielką radością i wdzięcznością. Przyjął ją
jako szczególny dar dla Kościoła w Polsce na drodze do świętowania z
całym Kościołem Wielkiego Jubileuszu roku 2000 i zarazem do uczcze-
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nia tysiącletniej historii organizacji kościelnej na Ziemiach Polskich.
Radość Kościoła w Polsce zwielokrotnia w związku z tym, że Kongre-
sowe Święto Eucharystyczne we Wrocławiu przedłuży się w kolejną,
bardzo ważną i oczekiwaną pielgrzymkę Papieża Rodaka do Ojczyzny,
podjętą z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha i 600-lecia Wydziału
Teologii w Krakowie. 

W gronie osób i instytucji oczekujących na przyjazd Ojca Świętego
jest Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu. Jako społeczność
akademicka wiemy, jak wiele zawdzięczamy Ojcu Świętemu. To właśnie
Jan Paweł II jeszcze jako arcybiskup Krakowa, pełniąc funkcję prze-
wodniczącego Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, zabiegał
usilnie o wejście odrodzonych na polu kościelnym Papieskich Wydzia-
łów Teologicznych do grona akademickich uczelni naszego kraju. Jako
zaś Papież interesuje się ich pracą i wspiera ich działanie. Przypomina
często, że Kościół potrzebuje dobrej teologii, że uczelnie katolickie są
ważnym czynnikiem w dziele ewangelizacji świata. Stąd też uczelnie
teologiczne w Polsce, w tym także Papieski Fakultet Teologiczny we
Wrocławiu, witają Ojca Świętego na ziemi polskiej ze szczególną czcią
i wdzięcznością.

Uczelnia nasza do daru modlitwy na powitanie Piotra naszych
czasów dołącza w dniach 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharys-
tycznego niniejszy numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”.

W ubiegłym roku kalendarzowym Papieski Fakultet Teologiczny we
Wrocławiu poświęcił już jedno dzieło Ojcu Świętemu. Okazją ku temu
był Jego Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Księga, o której mowa, nosi tytuł
„W blasku Eucharystii” i zawiera materiały z dwóch sympozjów, jakie
odbyły się na Papieskim Fakultecie Teologicznym i Uniwersytecie Wroc-
ławskim w ramach przygotowania teologicznego do nadchodzącego
Kongresu.

Niniejszy numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”
gromadzi także artykuły i rozprawy o tematyce eucharystycznej. Są to w
dużej mierze materiały z XII Forum Młodych, jakie odbyło się w dniach
21-23 listopada 1996 roku na naszej Uczelni. Temat tego sympozjum
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brzmiał: „Eucharystia tworzy Kościół”. Materiały sympozjum, ubogacone
nieco o zamówione prace, poprzedza wywiad ks. kard. Henryka
Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, gospodarza
nadchodzącego Kongresu. Wywiad został udzielony dla „L'Osservatore
Romano” i dotyczy przede wszystkim nadchodzącego Kongresu.

W drugiej części periodyku zamieszczamy jak zawsze kilka sprawoz-
dań ze zjazdów naukowych i recenzje książek.

Część trzecią adresujemy – jak zwykle – dla naszych duszpasterzy,
którzy okazują naszej teologicznej Uczelni tyle dobroci i życzliwości.
Proponowane szkice homilii mają na celu zainspirować naszych
homiletów w przygotowywaniu niedzielnych i świątecznych homilii.

W części czwartej zamieszczamy diariusz ważniejszych wydarzeń,
jakie miały miejsce w naszym ośrodku teologicznym na przestrzeni,
zbliżającego się do końca, roku akademickiego.

W imieniu wspólnoty akademickiej naszej Uczelni witam Jego
Świątobliwość Jana Pawła II w naszym mieście, w murach naszej
Uczelni i całując pierścień Rybaka, składam homagium głębokiej czci i
synowskiego oddania. Pokornie także proszę o Apostolskie Błogosła-
wieństwo na dalszą naszą pracę ku chwale Boga Wszechmogącego,
Kościoła Świętego i naszej Ojczyzny.
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