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Izazov nove evangelizacije

Draga braćo i sestre!

U Vatikanu se jučer i danas održavao važan susret na temu nove evangelizacije. Susret je
zaključen jutros euharistijskim slavljem kojim sam osobno predsjedao u bazilici Sv. Petra. Ta
inicijativa, koju je organiziralo Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije, imala je za
glavni cilj produbljeno razmišljati o prostorima obnovljenog navještaja evanđelja u zemljama
drevne kršćanske tradicije i istodobno je ponudila neka značajna svjedočenja i iskustva. Pozivu su
se odazvale brojni pojedinci iz svih krajeva svijeta, zauzeti u tome poslanju, koje je blaženi Ivan
Pavao II. jasno naznačio Crkvi kao urgentni i uzbudljiv izazov. On je, tragom Drugoga vatikanskog
koncila i pape Pavla VI. koji je bio njezin pokretač, bio i hrabri pobornik misije ad gentes, to jest k
narodima i teritorijima gdje evanđelje nije još uvijek pustilo korijenje, i glasonoša nove
evangelizacije. To su aspekti jedincatog poslanja Crkve i stoga je značajno promatrati ih kao
cjelinu u ovome mjesecu listopadu, kojeg karakterizira proslava Svjetskog misijskog dana, koja
pada upravo iduće nedjelje.

Kao što sam učinio maločas tijekom homilije na misi, rado koristim ovu prigodu da najavim kako
sam odlučio proglasiti posebnu Godinu vjere, koja će započeti 11. listopada 2012. – o 50. obljetnici
otvorenja Drugog vatikanskog koncila – a zaključit će se 24. listopada 2013., na svetkovinu Krista
Kralja svega stvorenja. Razloge, ciljeve i smjernice te Godine izložio sam u apostolskom pismu
koje će biti objavljeno narednih dana. Sluga Božji Pavao VI. proglasio je sličnu Godinu vjere 1968.,
prigodom tisuću devetstote obljetnice mučeništva apostola Petra i Pavla i u razdoblju velikih
kulturnih preokreta. Smatram kako je, budući da je proteklo pola stoljeća od otvorenja Koncila,
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vezanog uz sretnu uspomenu na blaženog Ivana XXIII., uputno dozvati u svijest ljudi ljepotu i
središnje mjesto vjere, zahtjev da ju se ojača i produbi kako na osobnoj tako i na zajedničkoj
razini, i to činiti ne toliko u slavljeničkoj, već radije u misijskoj perspektivi, upravo u perspektivi
misije ad gentes i nove evangelizacije.

Dragi prijatelji, u liturgiji ove nedjelje čita se ono što je sveti Pavao pisao Solunjanima: "evanđelje
naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini". Neka
te riječi Apostola narodâ budu želja i program za današnje misionare – svećenike, redovnike i laike
– zauzete u naviještanju Krista onima koji ga ne poznaju ili su ga sveli na puku povijesnu ličnost.
Neka Djevica Marija pomogne svim vjernicima da budu vrijedni svjedoci evanđelja.
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