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1. Hoje teve lugar em Guadalajara, no México, a abertura do Congresso Eucarístico Internacional,
que tem como tema: "A Eucaristia, luz e vida do novo milénio". Uno-me espiritualmente a este
importante evento eclesial, com que tem início também o Ano da Eucaristia.

Em vista deste Ano especial, dirigi à Igreja inteira uma Carta Apostólica, que começa com estas
palavras: "Mane nobiscum, Domine, Fica connosco, Senhor" (cf. Lc 24, 29). Que esta invocação
ressoe em todas as comunidades cristãs: reconhecendo Cristo ressuscitado, "ao partir o pão" (Lc
24, 35), possam os fiéis estar prontos para dar testemunho dele com uma caridade concreta.

2. Uma expressão privilegiada da caridade na Igreja local é a Cáritas diocesana. Em Roma, a
Cáritas está a celebrar o vigésimo quinto aniversário da sua fundação. Dou graças a Deus pelos
numerosos frutos de bem, amadurecidos ao longo destes anos, e encorajo a Comunidade eclesial
a dar continuidade à obra formativa e às actividades de serviço aos pobres e aos necessitados.

3. Confio estas intenções à intercessão de Maria Santíssima, "Mulher eucarística" (cf. Ecclesia de
Eucharistia, cap. VI).

 

Depois do Angelus

Dirijo a minha saudação aos participantes na Semana Social dos Católicos Italianos, que nestes
dias teve lugar em Bolonha, sobre o tema: "Democracia, novos cenários e novos poderes". Possa
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a reflexão deste importante Congresso oferecer renovados estímulos à Comunidade eclesial da
Itália, para um testemunho cada vez mais determinante em todos os âmbitos da vida do país.

Na parte da tarde do próximo domingo, em comunhão espiritual com quantos, em Guadalajara,
no México, concluirão o Congresso Eucarístico Internacional, presidirei em São Pedro a uma
solene Celebração para a abertura do Ano da Eucaristia em toda a Igreja. Convido os fiéis a
participar em grande número neste importante evento eclesial, para prestar uma homenagem
coral a Cristo, Luz e Vida do novo milénio.

Saúdo os peregrinos polacos, de Ruda Slaska, de Catovice a paróquia da Sagrada Família, de
Lublim a Fundação "Além-Fronteiras", dos Estados Unidos da América; de Cracóvia a paróquia
dos Santos Pedro e Paulo; e um grupo de Viena. Saúdo de modo particular os participantes na
peregrinação das famílias à igreja de São Maximiliano Kolbe, de Pabianice. Confio à salvaguarda
deste Padroeiro todos os habitantes da cidade e toda a Arquidiocese de Lódz.

Hoje celebra-se na Polónia a Jornada do Sumo Pontífice. Que ela seja uma ocasião para
aprofundar a fé e para praticar a caridade para com os mais necessitados. Deus abençoe todos
os que se encontram aqui presentes e aqueles que se unem a nós através da rádio e da
televisão.
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