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. 8

8. Z tej radosnej okazji pragnę zachęcić braci biskupów całego świata, żeby zjednoczyli się z
Następcą Piotra w tym czasie duchowej łaski, jaki daje nam Pan, by upamiętnić cenny dar
wiary. Chcemy obchodzić ten Rok Wiary w sposób godny i owocny. Trzeba zintensyfikować
refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się
bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich
przemian, jaki ludzkość przeżywa obecnie. Będziemy mieli okazję do wyznawania wiary w
zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych domach
i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania
przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare
i nowe rzeczywistości eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym
wyznanie Credo.
Zwróćmy uwagę na to jak, krótkim jest kolejny numer wypowiedzi Papieża Benedykta.
Zaadresowany, głównie do Biskupów‐ Pasterzy. Jako uważni czytelnicy odkrywamy nadzieję Papieża,
że Rok wiary okaże się czasem łaski, którą Pan daje swojemu Kościołowi, aby dar wiary został
upamiętniony. Zaznaczone w tekście fragmenty pomagają nam odkryć przed jakimi zadaniami
staniemy w najbliższym czasie. Najpierw Papież mówi jasno o potrzebie jakiej potrzebują wszyscy
wierzący w Chrystusa, aby stali się bardziej świadomymi wierzącymi. Rozumiem, że wg Benedykta
wierzący w Chrystusa potrzebują lepszego zrozumienia prawd wiary oraz ożywienia swojego
przywiązania do Ewangelii. Wszystko zaś w tym celu aby wiarę przekazać przyszłym pokoleniom i
publicznie wyznawać Wiarę. Myślę, że warto się zastanowić nad tym, kiedy poza kontekstem
Eucharystii wyznajemy wiarę? Czy pamiętamy aby w osobistej modlitwie wypowiadać słowa
wyznania wiary? Idąc za sugestią Naszego Papieża postaramy się w naszej parafii znaleźć różne okazje
do publicznego i uroczystego Wyznania Wiary.
O czym zapewnia wasz w Mesjaszu prezbiter Adam

