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List apostolski na Rok Eucharystii 2004 - X - 2005
Autor: Jan Pawe? II
Wydawnictwo Pallotinum
Ojciec ?wi?ty kieruje do nas wezwanie:
Oby w tym Roku Eucharystii rodzina chrze?cija?ska odnalaz?a ?wiat?o i si?? by post?powa? w jedno?ci i wzrasta? jako "ko?ció? domowy".
Niech s?u?y nam w wype?nieniu tego wezwania przygotowany przez Jana Paw?a II i adresowany do nas wszystkich list. W dniu 7 pa?dziernika
2004, we wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny Ró?a?cowej, zosta? og?oszony List Apostolski "Mane Nobiscum Domine" Ojca ?wi?tego Jana
Paw?a II do biskupów, duchowie?stwa i wiernych na Rok Eucharystii, obejmuj?cy okres: pa?dziernik 2004 r. - pa?dziernik 2005 r.
Jak wiadomo, Rok Eucharystii trwa? b?dzie od pa?dziernika 2004 do pa?dziernika 2005. Sprzyjaj?c? okazj? do tej inicjatywy stworzy?y dwa
wydarzenia, które odpowiednio wyznaczaj? pocz?tek i koniec: Mi?dzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który ma si? odby? w dniach od 10 do
17 pa?dziernika br. w Guadalajarze (Meksyk), i Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, które b?dzie mia?o miejsce w Watykanie w dniach
od 2 do 29 pa?dziernika 2005 r. pod has?em: "Eucharystia ?ród?em i szczytem ?ycia i misji Ko?cio?a". Kierowa?em si? tu jeszcze innym
wzgl?dem: w tym roku przypada ?wiatowy Dzie? M?odzie?y, który odb?dzie si? w Kolonii w dniach od 16 do 21 sierpnia 2005 r. Eucharystia jest
o?rodkiem ?ycia i pragn?, by m?odzie? gromadzi?a si? wokó? niej dla o?ywienia swej wiary i entuzjazmu.
Z my?l? o takiej inicjatywie eucharystycznej nosi?em si? ju? od dawna; stanowi ona bowiem naturaln? konsekwencj? kierunku
duszpasterskiego, jaki pragn??em nada? Ko?cio?owi, zw?aszcza w latach przygotowa? do Jubileuszu, a do którego wróci?em w latach
nast?pnych. W niniejszym Li?cie apostolskim pragn? zwróci? uwag? na ci?g?o?? kierunku, aby wszyscy ?atwiej mogli zrozumie? jego duchow?
donios?o??. Gdy chodzi o konkretne wprowadzenie w ?ycie obchodów Roku Eucharystii, licz? na osobiste zaanga?owanie si? Pasterzy
Ko?cio?ów lokalnych, którym nabo?e?stwo do tak wielkiej Tajemnicy niew?tpliwie podsunie stosowne dzia?ania. Moim Braciom Biskupom
nietrudno b?dzie zreszt? dostrzec, ?e inicjatywa ta, nast?puj?ca w nied?ugim czasie po zako?czeniu Roku Ró?a?ca, dotyczy tak g??bokiej
p?aszczyzny duchowej, i? ?adn? miar? nie b?dzie stanowi? przeszkody dla programów duszpasterskich poszczególnych Ko?cio?ów. Co wi?cej,
mo?e je ona skutecznie na?wietli?, osadzaj?c je, by si? tak wyrazi?, w Tajemnicy, która stanowi korze? i sekret ?ycia duchowego wiernych, a
tak?e wszelkich inicjatyw Ko?cio?a lokalnego. Nie prosz? wi?c, by przerywa? "drogi" duszpasterskie podj?te przez poszczególne Ko?cio?y, ale
by zaakcentowa? w nich wymiar eucharystyczny, w?a?ciwy ca?emu ?yciu chrze?cija?skiemu. Ze swej strony pragn? da? w tym Li?cie pewne
zasadnicze wskazania, ufaj?c, ?e w ró?nych cz??ciach, z jakich si? sk?ada Lud Bo?y, zechce przyj?? moj? propozycj? z gotowo?ci? i mi?o?ci?.
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