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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w zeszłym tygodniu pojechałem, do Kazachstanu na siódmy Kongres
Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Wyrażam wdzięczność Prezydentowi Republiki,
władzom Kazachstanu oraz biskupom i wszystkim ich współpracownikom za przyjęcie i wielką
pracę, jaką wykonali. Głównym motywem wyjazdu był udział w Kongresie Przywódców Religii
Światowych i Tradycyjnych. Kongres omówił i zatwierdził Deklarację Końcową, nawiązującą do tej
podpisanej w Abu Zabi w lutym 2019 r. o ludzkim braterstwie. Jest to owoc drogi, która sięga
daleko wstecz: myślę oczywiście o historycznym międzyreligijnym spotkaniu na rzecz pokoju,
zwołanym przez św. Jana Pawła II w Asyżu w 1986 r.; myślę o dalekowzrocznym spojrzeniu św.
Jana XXIII i św. Pawła VI, a także o spojrzeniu wybitnych postaci innych religii jak Mahatmy
Gandhiego. Oprócz Kongresu, podróż ta dała mi możliwość poznania władz Kazachstanu i
żyjącego tam Kościoła. W tym ogromnym kraju katolików jest niewielu. Ale ten stan, jeśli jest
przeżywany z wiarą, może przynieść ewangeliczne owoce: przede wszystkim błogosławieństwo
małości, bycia zaczynem, solą i światłem, polegania tylko na Panu, a nie na jakiejś formie
ludzkiego znaczenia. Kierujemy do Boga nasze podziękowania za tę podróż, i modlitwę, aby
przyniosła ona owoce dla przyszłości Kazachstanu i dla życia Kościoła.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Vi sono grato per il dono della preghiera con cui mi avete
accompagnato durante il mio Viaggio in Kazakhstan. Saluto in modo particolare i partecipanti alle
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celebrazioni del 40° anniversario della Fondazione Giovanni Paolo II, istituita dal medesimo mio
Predecessore. Vi ringrazio per la vostra presenza e vi incoraggio a diffondere nel mondo la sua
eredità spirituale, imitandone la santità di vita. Dio vi benedica.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziękuję wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi
podczas mojej pielgrzymki do Kazachstanu. Witam szczególnie uczestników obchodów 40.
rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II, ustanowionej przez tegoż mojego Poprzednika.
Dziękuję za waszą obecność i zachęcam was, abyście propagowali w świecie jego dziedzictwo
duchowe, naśladując świętość jego życia. Niech Bóg wam błogosławi.
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