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Speaker:

Wczoraj powróciłem z podróży apostolskiej do Tajlandii i Japonii, za którą jestem bardzo
wdzięczny Panu. Tajlandia to pradawne królestwo, które bardzo się unowocześniło.   Składając
hołd bogatej tradycji duchowej i kulturowej narodu tajskiego, zachęcałem do starań o harmonię
między różnymi komponentami narodu. Religia buddyjska jest integralną częścią historii i życia
tego narodu, dlatego odwiedziłem Najwyższego Patriarchę Buddystów, podążając drogą
wzajemnego szacunku, zapoczątkowaną przez moich poprzedników. Kolejnymi etapami wizyty
były: spotkanie ekumeniczne i międzyreligijne, odwiedziny chorych w szpitalu św. Ludwika,
spotkania z biskupami, kapłanami i osobami konsekrowanymi oraz Msze św. w Bangkoku na
Stadionie Narodowym, a następnie z młodzieżą w katedrze. Nastąpnie udałem się do Japonii.
„Chronić każde życie” - takie było motto tej wizyty w kraju, który nosi blizny po bombardowaniach
atomowych i dla całego świata jest rzecznikiem podstawowego prawa do życia i pokoju. W
Nagasaki i Hiroszimie trwałem na modlitwie wraz z ocalałymi i członkami rodzin ofiar. Wyraziłem
stanowcze potępienie broni nuklearnej. Niosąc Chrystusowe przesłanie o miłości Boga Ojca,
podczas Mszy św. oraz spotkań z młodymi w Tokyo i na uniwersytecie Sophia, odwoływaliśmy się
do świadectwa męczenników świętego Pawła Miki i 25 towarzyszy, błogosławionego Justyna
Takayamy Ukona i wielu anonimowych mężczyzn i kobiet, którzy zachowali wiarę w długich
czasach prześladowań. Japonia pozostając wierną swoim wartościom religijnym i moralnym oraz
będąc otwartą na przesłanie Ewangelii, może być krajem wiodącym w budowaniu bardziej
sprawiedliwego i pokojowego świata oraz harmonii między człowiekiem a środowiskiem. Drodzy
bracia i siostry, powierzmy narody Tajlandii i Japonii dobroci i opatrzności Boga.
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Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio d’avermi accompagnato
nella preghiera durante il viaggio in Tailandia e in Giappone. Questa visita si è svolta
nell’atmosfera di fratellanza, fondata sui valori umani e spirituali comuni, per coloro che vivono
profondamente la propria fede nel rispetto degli altri. Ringraziamo il Signore per questo tempo di
grazia! Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam, że
towarzyszyliście mi w modlitwie podczas podróży do Tajlandii i w Japonii. Ta wizyta przebiegała w
atmosferze braterstwa budowanego na wartościach ludzkich i duchowych wspólnych dla tych,
którzy głęboko żyją swoją wiarą, z szacunkiem dla innych. Dziękujmy Panu za ten czas łaski! Z
serca wam błogosławię.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


