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Ekscelencjo,
Czcigodny Ksig2e Arcybiskupie Prymasie,

W imieniu Jego Swi4tobliwo§ci Franciszka dzigkujg za informacje na temat X Zjazdu
GnieZnieÉskiego, kt6ry odbgdzie sig w najblizszych dniach, z udzialem delegat6w z fiùnych kraj6w
Europy.

Ojciec Swigty z zaintercsowaniem zapoznal sig z historiq zar6wno I Zjazdu GnieZniefiskiego,
zwiryanego z poczqtkami chrze§cijaristwa na terenach Polski, jak r6wnie2 nastgpnych, kt6re rozpoczgly
sig od obchoddw tysigcznej rocznicy §mierci §w. Wojciecha, z udzialem papieaa Jana Pawla II.

Nawiqzuj4c do tematyki kolejnych Zjazdiw i do tematu tegorocznego spotkania; ,,Europa
nowych poczqtkòw. Wyzwalajqca moc chrze§cijafistwa", papieZ Franciszek pragnie przypomnieé wciq?
aktualne, prorocze slowa §w. Jana Pawla II wypowiedziane w GnieÉnie w 1997 roku: ,§ie bgdzie
jedno§ci Europy, dop6ki nie bgdzie ona wspdlnot4 ducha. Ten najglgbszy fundament jednosci
przynioslo Europie i przez wieki go umacnialo chrze§cijaristwo, ze swojq Ewangeli4, ze swoim
rozumieniem czlowieka i wkladem w rozw6j dziejdw lud6w i narod6w. (...) Zrqb to2samoSci
europej skiej j est zbudowany na chrze§c ij aristwie".

R6wnie2 dzi§ Europa potrzebuje glgbokiej, duchowej odnowy, kt6rej poczqtkiem powinno byé
nieustanne powracanie do Ér6del chrzcielnych i do plynqcego z nich \cia w Chrystusie. Pasterze i
wierni Ko§ciola w Europie s4 wezwani, by w mocy Ducha §wigtego i z wielowiekowym
do§wiadczeniem wiary wychodzili na egzystencjalne peryferie wspdlczesnego swiata z przeslaniem
BoZego mitosierdzia i jego wyzwalajqcej mocy. Ojciec Swigty ùyczy, aby gnielnieriskie spòtkanie bylo
czasem refleksji, rachunku sumienia i zachgty do odkrywania na nowo i podejmowania w Zyciu
osobistym i spolecznym Polak6w oraz wszystkich Europejczykdw tych warto§ci, na kt6rych buduje sig
ich chrze§cij ariska toZsamo§é europej ska.

Uczestnikorn X Ziazdu Gnie2niefskiego Papie2 Franciszek przesyla swoje pozdrowienie,
zapewnienie o duchowej jedno§ci i pamigci w modlitwie. Z serca udziela wszystkim swego
Apostolskiego BtogoslawieÉstwa.
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