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1. Conclui-se hoje, na cidade mexicana de Guadalajara, o Congresso Eucarístico Internacional.
Durante oito dias a Eucaristia foi celebrada e adorada como "luz e vida do novo milénio". "Luz",
porque no mistério eucarístico se irradia a presença de Cristo, Luz do mundo; "vida", porque na
Eucaristia Jesus se ofereceu a si mesmo, como Pão da vida.

Presidirei esta tarde, na Basílica de São Pedro, à Celebração eucarística, em união espiritual com
a grande convocação de Guadalajara. Desta forma iniciarei solenemente o Ano da Eucaristia, que
durará até Outubro de 2005.

2. Em continuidade com o Concílio Vaticano II e com o Grande Jubileu do Ano 2000, o Ano da
Eucaristia deseja ser um tempo forte de encontro com Cristo, presente no Sacramento do seu
Corpo e do seu Sangue. Neste mistério, Ele actualiza sacramentalmente o seu Sacrifício pascal,
que redimiu a humanidade da escravidão do pecado e instaurou o Reino divino de amor, de
justiça e de paz.

Da Páscoa de Cristo nasce a Igreja que, por isso, "vive da Eucaristia", como recordo na Encíclica
Ecclesia de Eucharistia (n. 1).

3. Invoquemos juntos a Virgem Maria, para que ajude o povo cristão a viver este Ano da
Eucaristia como um tempo de profunda conversão a Cristo e de compromisso intenso na difusão
da sua mensagem de salvação.

 ***
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Desejo expressar a minha profunda gratidão a quantos, por ocasião do aniversário da minha
eleição à Cátedra de Pedro, me dirigiram os seus bons votos e me garantiram as suas orações.
Ao pedir ao Senhor que se digne confortar cada um com a profusão dos seus dons, confio-me a
Ele e invoco, pela intercessão da Virgem Santíssima, a sua ajuda constante para um frutuoso
 exercício  do  meu  ministério  na Igreja.
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