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Abp Fisichella o kongresie nowej ewangelizacji
sal (KAI Rzym) / pm, 2011-10-14
W sobotę odbędzie się w Watykanie pierwsze spotkanie
zorganizowane przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji. O spotkaniu mówi w wywiadzie dla
„L'Osservatore Romano” przewodniczący rady, włoski abp
Rino Fisichella.
Przypada ono niedługo po pierwszej rocznicy powołania tej dykasterii
przez Benedykta XVI (21 września 2010), który będzie gościem jego
uczestników, a w niedzielę przed południem odprawi dla nich Mszę św.
w Bazylice Watykańskiej.
Fot. Rei Momo Wikipedia

Na pytanie kim są jego uczestnicy, dostojnik watykański mówi, że

przyjadą do Watykanu przedstawiciele ponad trzydziestu konferencji
episkopatu, „czyli ponad połowy tych krajów, które obejmuje swymi
kompetencjami rada, to jest Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej”.
Osiemset osób, które przybędą na spotkanie z papieżem w Auli Pawła VI w sobotę reprezentować
będzie „tysiące, a może nawet miliony wierzących, którzy już doświadczają nowej ewangelizacji” wyjaśnia abp Fisichella, dodając, że chodzi o tych, którzy „wzięli sobie poważnie do serca orędzie
najpierw Jana Pawła II, a potem Benedykta XVI, aby odzyskać głęboką tożsamość chrześcijańską
poprzez silne poczucie przynależności do Kościoła oraz uczynić uczestnikami radości wiary tych
wszystkich, którzy są obojętni i być może poszukują”.
Tematem spotkania w Watykanie są słowa Dziejów Apostolskich: „Słowo Pańskie rozszerza się i
rośnie” (12, 24), wyrażające „nade wszystko wolę stworzenia mentalności i kultury, świadczących o
świadomości pilnej potrzeby i konieczności nowej ewangelizacji”. Ponieważ przyszłoroczny Synod
Biskupów poświęcony będzie nowej ewangelizacji, sobotnie spotkanie ma również na celu
udowodnienie, ze “obecność nowej ewangelizacji nie narodziła wraz z powołaniem nowej instytucji
Kurii Rzymskiej, lecz jest już rzeczywistością obecną w Kościele” - podkreśla jej przewodniczący.
W sobotę zaprezentowana zostanie strona internetowa www.Aleteia.org, przygotowana we
współpracy z Papieską Radą ds. Środków Społecznego Przekazu. Myśli się również o wydaniu
„Enchirydionu” (kompendium) nowej ewangelizacji, zawierającego wszystkie teksty urzędu
nauczycielskiego „od Piusa XII do Benedykta XVI”, który przeznaczony będzie dla biskupów i
kapłanów, ale również dla wiernych.
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