
CHRYSTUS POŚRÓD WAS – NADZIEJA CHWAŁY (Kol 1, 27) 

 

Komunikat na 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny  

w Cebu na Filipinach, 24-31 stycznia 2016 

 

 

Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, 

Umiłowani, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! 

 

 Św. Jan Paweł II uczył nas, że Kościół żyje dzięki Eucharystii (Encyklika Ecclesia de 

Eucharistia). Wszyscy jesteśmy wezwani do nieustannego pogłębiania tej prawdy o głębokiej 

więzi Kościoła z Eucharystią. Pomocą w realizacji tego zadania są kongresy eucharystyczne. 

Z radością chcemy poinformować, że w najbliższym czasie będziemy przeżywać już  

51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w Cebu na Filipinach  

w dniach 24-31 stycznia 2016.  

Kongresy eucharystyczne mają już swoją ponad stuletnią tradycję. Pierwszy 

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się w Lille we Francji w 1881 roku pod 

jakże wymownym hasłem: Eucharystia ratuje świat. Ostatni Międzynarodowy Kongres 

Eucharystyczny miał miejsce cztery lata temu w Dublinie pod hasłem Eucharystia: komunia  

z Chrystusem oraz między nami. Jeden z Międzynarodowych Kongresów był również  

w Polsce, we Wrocławiu w 1997 roku. Jego przesłaniem było hasło: Eucharystia i wolność – 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5, 1). To krótkie spojrzenie wstecz wyraźnie 

ukazuje, jak ważne treści zostają przekazywane światu w celebracji Kongresów 

eucharystycznych. W Eucharystii jest ratunek dla świata będący drogą życia w wolności od 

grzechu i w komunii z Bogiem oraz człowiekiem.  

Równie ważnym momentem w ożywianiu kultu Eucharystii będzie Międzynarodowy 

Kongres Eucharystyczny na Filipinach. Przede wszystkim odczytujemy hasło Kongresu, 

którym są słowa św. Pawła z Listu do Kolosan Chrystus pośród was – nadzieja chwały  

(Kol 1, 27). Ukazują one głęboką więź Eucharystii z nadzieją chrześcijańską. Dzisiejszy 

człowiek, przeżywający wiele trudności, cierpień i smutków, szuka prawdziwej nadziei. 

Kongres w Cebu niesie tę nadzieję każdemu człowiekowi, szczególnie temu najbardziej 

zagubionemu i cierpiącemu. Jest nią Jezus Chrystus, który w swoim paschalnym misterium 

śmierci i zmartwychwstania zbawia każdego człowieka.  

Oczekiwany Kongres zwraca naszą uwagę na Filipiny, największy kraj katolicki  

w Azji. Ponad 80 procent mieszkańców to katolicy, którzy dają odważne świadectwo swojej 

wiary. Począwszy od przyjęcia chrześcijaństwa w XVI wieku, katolicy rozwinęli w sobie 

wielką cześć dla Eucharystii. Święta patronalne miast i wiosek oraz ważne rocznice  

i wydarzenia rodzinne połączone są zawsze z celebracją Mszy świętej. To ważny przykład dla 

wszystkich katolików, szczególnie dla tych żyjących w zlaicyzowanych krajach 

współczesnego świata.  
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Uwielbienie Eucharystii na Filipinach dokona się w wymiarze wielokulturowości, 

różnorodności religijnej i narodowościowej, którymi charakteryzuje się kontynent azjatycki. 

Będzie ono ukazaniem prawdy, że Kościół w celebracji Eucharystii otwiera się na wszystkie 

narody, religie i kultury. Ona jest także źródłem pokoju i dialogu w ramach tej różnorodności. 

Wielką nadzieję pokłada się w młodych Filipińczykach, którzy, jak mówił św. Jan 

Paweł II, są „szczególnie odpowiedzialni wobec Chrystusa za Azję” (X Światowy Dzień 

Młodzieży w Manili w 1995 roku). Przeżycia Międzynarodowego Kongresu 

Eucharystycznego winny stać się także mocnym impulsem dla młodych ludzi na etapie 

przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.  

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału w Kongresie, do wspólnej modlitwy 

i manifestacji czci dla Eucharystii. Łączmy się duchowo z tą wielką celebracją Kongresu, aby 

doświadczać prawdy, że pośród nas jest obecny żywy Chrystus - nadzieja chwały (por. Kol 1, 

27).  

Dziękując za każdą modlitwę w intencji Kongresu Wszystkim z serca błogosławimy: 

w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

 

 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

obecni na 369. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 

w dniu 10 czerwca 2015 r. 

  

 

 

 

 

Za zgodność: 
 

+ Artur G. Miziński  
 

Sekretarz Generalny KEP 

 

 

 


