List apostolski w formie motu proprio „Porta fidei” ogłaszający
Rok Wiary, Watykan 17 października 2011 r.
Przygotowanie wspólnoty parafialnej w Tarnowie Podgórnym na Rok Wiary
zapowiedziany przez Papieża Benedykta XVI. cz. 4
4. W świetle tego wszystkiego postanowiłem ogłosić Rok Wiary. Rozpocznie się on dnia 11
października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w
uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11
października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego,
tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana Pawła II , aby
ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary. Dokument ten, autentyczny owoc II Soboru
Watykańskiego, był postulowany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 roku jako
narzędzie w służbie katechezy i powstał dzięki współpracy całego episkopatu Kościoła katolickiego.
Właśnie w październiku 2012 r. zwołałem Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat Nowa
ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Będzie to dobra okazja do wprowadzenia całej
wspólnoty kościelnej w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary. Nie po raz pierwszy
Kościół jest wezwany do celebrowania Roku wiary. Mój czcigodny poprzednik, Sługa Boży Paweł VI
ogłosił podobny w 1967 roku dla upamiętnienia męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła w 1900 lat od ich
najwyższego świadectwa wiary. Chciał, aby był to uroczysty moment, aby w całym Kościele było
„prawdziwe i szczere wyznanie tej samej wiary”. Chciał on też między innymi, aby ta wiara była
potwierdzona w „sposób indywidualny i zbiorowy, wolny i świadomy, wewnętrzny i zewnętrzny, pokorny
i szczery” . Myślał, że w ten sposób cały Kościół będzie mógł podjąć „wyraźną świadomość wiary, aby
ją ożywić, oczyścić, aby ją umocnić i potwierdzić oraz ją wyznać” . Wielkie wstrząsy, które miały
miejsce w owym roku, uczyniły jeszcze bardziej wyraźnym zapotrzebowanie na uroczystość tego rodzaju.
Zakończyła się ona „Wyznaniem wiary Ludu Bożego” aby zaświadczyć jak bardzo istotna treść, która
od wieków stanowi dziedzictwo wszystkich wierzących, musi zostać potwierdzona, zrozumiana i
pogłębiona nieustannie na nowy sposób, aby dać konsekwentne świadectwo w innych warunkach
historycznych, niż w przeszłości.
Kolejny numer Porta Fidei (PF) odkrywa papieskie inspiracje przy ogłaszaniu Roku wiary. Z podanym
terminem rozpoczęcia Roku wiary wiążą się 2 wydarzenia z historii Kościoła XX wieku: 50 lat temu
rozpoczął się Sobór Watykański II, natomiast 20 lat temu papież Jan Paweł II opublikował Katechizm
Kościoła Katolickiego. Przypadające w tym roku powyższe rocznice stały się wg. Benedykta doskonałą
okazją do ogłoszenia Roku wiary. Warto zwrócić uwagę, że inicjatywa Benedykta nawiązuje do podobnej
inicjatywy papieża Pawła VI. Czytając o inicjatywie papieża Pawła VI odkrywamy jakie mogą być cele
ogłaszania Roku Wiary. I w związku z powyższym zapraszam do osobistego studium. Proszę przeczytaj
sobie jeszcze raz cały nr 4 (PF) Następnie zaznacz sobie wszystkie miejsca, gdzie w tekście występuje
słówko „ABY” i odpowiedz sobie na pytanie: Po co ogłasza (i ogłaszał) Papież w Kościele Rok Wiary?
Odpowiedź na to pytanie zapisz. Owocem studium może być obudzenie osobistej motywacji w
przygotowanie i przeżywanie Roku Wiary.
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