Nota Kongregacji Nauki Wiary
zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary
Wprowadzenie
W Liście apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r., Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił
Rok wiary. Rozpocznie się on 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru
Powszechnego Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 r., w uroczystość naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Rok ten będzie okazją sprzyjającą temu, by wszyscy wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem
wiary chrześcijańskiej jest «spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową
perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie»1. Wiarę, opartą na spotkaniu ze
Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, będzie można odkrywać w jej integralności i w
pełnym blasku. «Również w naszych czasach wiara jest darem, który trzeba na nowo odkryć,
pielęgnować i dawać o nim świadectwo», ażeby Pan «sprawił, że każdy z nas doświadczy z
radością, jak pięknie jest być chrześcijaninem»2.
Rozpoczęcie Roku Wiary zbiega się z pełnym wdzięczności upamiętnieniem dwóch wielkich
wydarzeń, które ukształtowały oblicze Kościoła naszych dni: pięćdziesiątą rocznicą otwarcia
Soboru Watykańskiego II, który zwołał błogosławiony Jan XXIII (11 października 1962 r.), i
dwudziestą rocznicą ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, ofiarowanego Kościołowi
przez błogosławionego Jana Pawła II (11 października 1992 r.).
Sobór, według Papieża Jana XXIII, miał na celu «przekazanie czystej i nieskażonej nauki
katolickiej bez łagodzenia jej bądź przeinaczania», i starał się aby «ta pewna i niezmienna nauka,
która musi być wiernie respektowana, została pogłębiona i przedstawiona w sposób
odpowiadający potrzebom naszych czasów»3. W tym kontekście decydujące znaczenie ma
początek Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium: «Światłością narodów jest Chrystus,
dlatego obecny Sobór święty, zgromadzony w Duchu Świętym, gorąco pragnie oświecić
wszystkich ludzi Jego blaskiem jaśniejącym na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu (por. Mk 16, 15)»4. W świetle Chrystusa, które oczyszcza i uświęca w świętej liturgii
(por. Konstytucja Sacrosanctum concilium) i na podstawie Jego Bożego Słowa (por. Konstytucja
dogmatyczna Dei verbum), Sobór pragnął pogłębić wewnętrzną naturę Kościoła (por.
Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium) i jego więź ze współczesnym światem (por.
Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes). Obok tych czterech Konstytucji, prawdziwych
filarów Soboru, powstały Deklaracje i Dekrety, które podejmują największe wyzwania czasu.
Po Soborze nastąpił okres recepcji i stosowania jego bogatego nauczania przez Kościół, w
ciągłości z całą Tradycją, pod bezpiecznym przewodnictwem Magisterium. Aby ułatwić
poprawną recepcję Soboru, Papieże kilka razy zwoływali Synod Biskupów5, który został
ustanowiony przez Sługę Bożego Pawła VI w 1965 r., a następnie dawali Kościołowi jasne
wskazania w posynodalnych adhortacjach apostolskich. Obrady najbliższego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w październiku 2012 r., będą się toczyły na
temat: Nowa ewangelizacja mająca na celu przekazywanie wiary chrześcijańskiej.
Od początku swego Pontyfikatu, Papież Benedykt XVI zdecydowanie zabiegał o poprawne
pojmowanie Soboru, odrzucając jako błędną tak zwaną «hermeneutykę nieciągłości i zerwania z
przeszłością» i opowiadając się za – jak powiedział – «'hermeneutyką reformy', odnowy
zachowującego ciągłość jedynego podmiotu-Kościoła, który dał nam Pan; ten podmiot w miarę
upływu czasu rośnie i rozwija się, zawsze jednak pozostaje tym samym, jedynym podmiotem –
Ludem Bożym w drodze»6.
Katechizm Kościoła Katolickiego, w myśl tego, z jednej strony stanowi «autentyczny owoc
Soboru Watykańskiego II»7, a z drugiej pragnie ułatwiać jego recepcję. Nadzwyczajny Synod
Biskupów z 1985 r., zwołany z okazji dwudziestej rocznicy zamknięcia Soboru Watykańskiego II
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i aby dokonać bilansu odnośnie do jego recepcji, zasugerował opracowanie tego Katechizmu, aby
ofiarować Ludowi Bożemu kompendium całej nauki katolickiej i pewny tekst, stanowiący punkt
odniesienia dla katechizmów lokalnych. Papież Jan Paweł II uznał tę propozycję za pragnienie
które «odpowiada w pełni prawdziwej potrzebie Kościoła powszechnego i Kościołów
partykularnych»8. Ten Katechizm, zredagowany we współpracy z całym episkopatem Kościoła
katolickiego, «wyraża rzeczywiście to, co można nazwać 'symfonią' wiary»9.
Katechizm zawiera «rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52), ponieważ wiara pozostaje zawsze ta
sama, a zarazem jest źródłem wciąż nowych świateł. Aby spełnić ten podwójny wymóg
Katechizm Kościoła Katolickiego z jednej strony przejmuje 'dawny' tradycyjny układ,
zastosowany już w Katechizmie Piusa V, ujmując treść w czterech częściach: Wyznanie wiary
(Credo); Liturgia święta ze szczególnym uwypukleniem sakramentów; zasady chrześcijańskiego
postępowania wyłożone na podstawie przykazań; wreszcie modlitwa chrześcijańska. Zarazem
jednak treść jest często ujęta w 'nowy' sposób, by odpowiadać na pytania stawiane przez naszą
epokę»10. Ten Katechizm jest «pożytecznym i właściwym narzędziem służącym umacnianiu
komunii Kościoła» i «bezpieczną normą nauczania prawd wiary»11. Treści wiary znajdują w
Katechizmie systematyczną i organiczną syntezę. «W nim bowiem staje się widoczne bogactwo
nauczania, które Kościół przyjął, zachował i przedstawiał na przestrzeni dwóch tysiącleci swej
historii. Od Pisma Świętego po ojców Kościoła, od mistrzów teologii po świętych, którzy żyli na
przestrzeni wieków, Katechizm stanowi trwały zapis wielu sposobów, w jakie Kościół
medytował nad wiarą i rozwijał nauczanie, aby dać wiernym pewność w ich życiu wiary»12.
Rok Wiary chce przyczynić się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa i odkrycia wiary, aby
wszyscy członkowie Kościoła stali się wiarygodnymi i radosnymi świadkami
Zmartwychwstałego Pana w dzisiejszym świecie, potrafiącymi wskazać tak licznym osobom
poszukującym 'bramę wiary'. Ta 'brama' otwiera człowiekowi oczy na Jezusa Chrystusa, który
jest z nami «przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). On pokazuje nam, że
«sztuki życia» uczy się «w mocnych relacjach z Nim»13. «Swoją miłością Jezus Chrystus
przyciąga do siebie ludzi z każdego pokolenia: w każdym czasie zwołuje On Kościół, powierzając
mu głoszenie Ewangelii, nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba
bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo
odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary»14.
Na polecenie Papieża Benedykta XVI15, Kongregacja Nauki Wiary zredagowała, w porozumieniu
z właściwymi dykasteriami Stolicy Apostolskiej i z udziałem Komitetu ds. przygotowania Roku
Wiary16, niniejszą Notę zawierającą pewne wskazania odnośnie do tego czasu łaski, nie
wykluczające innych propozycji, którymi Duch Święty zechce natchnąć Pasterzy i wiernych w
różnych częściach świata.
Wskazania
«Wiem, komu uwierzyłem » (2 Tm 1, 12): te słowa świętego Pawła pomagają nam zrozumieć, że
wiara «jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób
nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił»17. Wiara jako
zawierzenie osoby Bogu i wiara, którą wyrażamy w Wyznaniu Wiary (Credo) są nierozerwalne,
wzajemnie do siebie nawiązują i jedna wymaga drugiej. Istnieje głęboki związek pomiędzy
życiem wiarą i jej treścią: wiara świadków i wyznawców jest także wiarą apostołów i doktorów
Kościoła.
Z tego względu poniższe wskazania na Rok Wiary mają być pomocne tak w spotkaniu Chrystusa
poprzez autentycznych świadków wiary, jak również w coraz lepszym poznaniu treści wiary. Są
to propozycje, które mają na celu pobudzenie w przykładowy sposób wspólnoty kościelnej do
odpowiedzialnej odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do przeżywania w pełni tego Roku,
jako specjalnego «czasu łaski»18. Radosne odkrycie wiary będzie mogło także wpłynąć na
umocnienie jedności i wspólnoty różnych środowisk, które tworzą wielką rodzinę Kościoła.
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I. Na płaszczyźnie Kościoła Powszechnego
1. Głównym wydarzeniem kościelnym na początku Roku Wiary będzie XIII Zwyczajne
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, zwołane przez Papieża Benedykta XVI, poświęcone
Nowej ewangelizacji mającej na celu przekazywanie wiary chrześcijańskiej, które odbędzie się w
październiku 2012 r. W czasie tego Synodu, w dniu 11 października 2012 r., odbędzie się
uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Roku Wiary, we wspomnienie pięćdziesiątej rocznicy
otwarcia Soboru Watykańskiego II.
2. W Roku Wiary należy zachęcać wiernych, by pielgrzymowali do Stolicy Piotrowej, aby tam
złożyć wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w jedności z tym, który dziś
wezwany jest, by utwierdzać w wierze swoich braci (por. Łk 22, 32). Ważną rzeczą będzie także
zachęcanie do udziału w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, miejsca związanego z obecnością
Jezusa, Zbawiciela, i Maryi, Jego Matki.
3. W czasie tego Roku pożyteczne będzie zachęcanie wiernych, by zwracali się ze szczególną
pobożnością do Maryi, pierwowzoru Kościoła, która «łączy w sobie w pewien sposób i
odzwierciedla najważniejsze treści wiary»19. Należy zatem popierać wszelkie inicjatywy, które
pomogą wiernym uznać na nowo szczególną rolę Maryi w tajemnicy zbawienia, kochać Ją
miłością synowską i naśladować Jej wiarę i cnoty. Bardzo stosowne będzie w związku z tym
organizowanie pielgrzymek, nabożeństw i spotkań w głównych Sanktuariach.
4. Najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro w lipcu 2013 r. będzie nadzwyczajną
okazją dla młodych ludzi, aby doświadczyli radości płynącej z wiary w Pana Jezusa i ze
wspólnoty z Ojcem Świętym, w wielkiej rodzinie Kościoła.
5. Pożądane będzie organizowanie sympozjów, zjazdów i zebrań na wielką skalę, także na
szczeblu międzynarodowym, sprzyjające stykaniu się z autentycznymi świadectwami wiary i
pogłębieniu znajomości treści nauki katolickiej. Ważne jest, by ukazywaniu, że również dzisiaj
Słowo Boże ustawicznie wzrasta i się rozprzestrzenia, towarzyszyło świadectwo, że w Jezusie
Chrystusie «znajduje pełny sens wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca»20 i że wiara «staje
się nowym kryterium myślenia i działania, które przemienia całe życie człowieka»21. Niektóre
ze spotkań będą poświęcone w szczególności przypomnieniu na nowo nauczania Soboru
Watykańskiego II.
6. Dla wszystkich wierzących Rok Wiary będzie okazją sprzyjającą pogłębieniu znajomości
głównych dokumentów Soboru Watykańskiego II i studiowaniu Katechizmu Kościoła
Katolickiego. W specjalny sposób dotyczy to kandydatów do kapłaństwa, przede wszystkim w
roku propedeutycznym czy w pierwszych latach studiów teologicznych, nowicjuszy i
nowicjuszki Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jak też tych,
którzy odbywają formację przed przyjęciem do Stowarzyszenia czy do Ruchu kościelnego.
7. Rok będzie okazją sprzyjającą bardziej uważnemu zapoznawaniu się z homiliami,
katechezami, przemówieniami i innymi wystąpieniami Ojca Świętego. Pasterze Kościoła, osoby
konsekrowane i wierni świeccy będą zachęcani do tego, by z odnowionym zaangażowaniem
rzeczywiście całym sercem przyjmowali nauczanie Następcy św. Piotra.
8. W czasie Roku Wiary, pożądane będzie promowanie we współpracy z Papieską Radą ds.
Popierania Jedności Chrześcijan, różnych inicjatyw ekumenicznych, które będą przypominały i
wspierały «przywrócenia jedności między wszystkimi uczniami Chrystusa», co jest «jednym z
głównych zamierzeń świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II»22. W szczególności,
odbędzie się uroczyste nabożeństwo ekumeniczne, aby potwierdzić wiarę wszystkich
ochrzczonych w Chrystusa.
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9. Przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji będzie utworzony specjalny
Sekretariat, który zajmie się koordynacją różnych inicjatyw związanych z Rokiem Wiary,
podejmowanych przez poszczególne dykasterie Stolicy Apostolskiej, bądź istotnych z punktu
widzenia Kościoła powszechnego. Byłoby wskazanym informować wcześniej tenże Sekretariat o
organizowaniu większych wydarzeń; on też będzie mógł podsuwać sugestie odnośnie do tych
inicjatyw. Sekretariat otworzy specjalną stronę internetową, aby udzielać wszelkich użytecznych
informacji, które będą pomocne w owocnym przeżywaniu Roku Wiary.
10. Na zakończenie Roku, w uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
Ojciec Święty odprawi Eucharystię, aby uroczyście na nowo dokonać wyznania wiary.
II. Na płaszczyźnie Konferencji Biskupów
1. Konferencje Biskupów będą mogły zorganizować dzień studyjny, poświęcony wierze,
osobistemu świadectwu o niej i przekazywaniu jej nowym pokoleniom, ze świadomością
szczególnej misji Biskupów jako nauczycieli i «zwiastunów wiary»24.
2. Rzeczą użyteczną będzie wsparcie wznowienia publikacji dokumentów Soboru
Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego i jego Kompendium, także w formie wydań
kieszonkowych i tanich, jak też szersze ich rozpowszechnianie za pomocą narzędzi
elektronicznych i nowoczesnych technologii.
3. Pożądane jest odnowienie zaangażowania, aby dokumenty Soboru Watykańskiego II i
Katechizm Kościoła Katolickiego zostały przełożone na języki, w których ich przekłady jeszcze
nie istnieją. Zachęca się do podejmowania inicjatyw charytatywnych mających na celu
finansowanie tłumaczeń na języki lokalne krajów na terenach misyjnych, gdzie Kościoły lokalne
nie są w stanie pokryć związanych z tym wydatków. Inicjatywy tego typu powinny być
podejmowane pod kierunkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
4. Pasterze, wykorzystując nowe języki komunikacji, będą się starali promować programy
telewizyjne czy radiowe, filmy i publikacje, przystępne, a także przeznaczone dla ludzi prostych i
dla szerokiej publiczności, na temat wiary, jej zasad i treści, a także eklezjalnego znaczenia
Soboru Watykańskiego II.
5. Autentycznymi świadkami wiary są święci i błogosławieni25. Dlatego też Konferencje
Biskupów powinny zaangażować się w popularyzowanie znajomości rodzimych świętych,
również z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej.
6. Współczesny świat jest wrażliwy na związek wiary i sztuki. Dlatego zaleca się Konferencjom
Biskupów, by odpowiednio dowartościowały również w działalności katechetycznej i w
ewentualnej współpracy ekumenicznej, dziedzictwo dzieł sztuki, które znajduje się w miejscach
powierzonych ich trosce pasterskiej.
7. Nauczyciele wykładający w ośrodkach studiów teologicznych, w seminariach i na
uniwersytetach katolickich proszeni są o zweryfikowanie, czy w ich nauczaniu treści Katechizmu
Kościoła Katolickiego odgrywają istotną rolę i co z tego wynika w odniesieniu do wykładanych
przez nich dyscyplin.
8. Warto będzie przygotować, z pomocą teologów i kompetentnych autorów, popularyzatorskich
materiałów o charakterze apologetycznym (por. 1 P 3, 15). Wierni będą mogli tym samym lepiej
odpowiadać na pytania, które pojawiają się w różnych dziedzinach kultury, czy to w związku z
wyzwaniem jakie stanowią sekty, czy w odniesieniu do problemów związanych z sekularyzmem
i relatywizmem, czy do «pytań, wynikających ze zmiany mentalności, która zwłaszcza w

Nota Kongregacji dotycząca Roku Wiary

Strona 4 z 7

obecnych czasach zawęża zakres tego, co racjonalnie pewne, do osiągnięć naukowych i
technologicznych»26, bądź w związku z innymi konkretnymi trudnościami.
9. Pożądane będzie przeanalizowanie lokalnych katechizmów i różnych pomocy
katechetycznych używanych w Kościołach lokalnych, by zapewnić pełną ich zgodność z
Katechizmem Kościoła Katolickiego27. Gdyby okazało się, że pewne katechizmy czy pomoce do
katechezy nie są w pełni zgodne z Katechizmem, czy też występują w nich braki, będzie można
rozpocząć opracowywanie ich nowych wersji, ewentualnie idąc w ślady czy korzystając z
pomocy innych Konferencji Biskupów, które już o to zadbały.
10. Stosowną rzeczą będzie ocenienie, we współpracy z kompetentną w tym zakresie
Kongregacją Edukacji Katolickiej, na ile treści Katechizmu Kościoła Katolickiego są obecne w
Ratio formacji przyszłych kapłanów i w Curriculum ich studiów teologicznych.
III. Na płaszczyźnie diecezjalnej
1. Pożądane będzie, aby w każdym Kościele lokalnym odbyła się Msza św. na otwarcie Roku
Wiary i na jego uroczyste zakończenie, by «wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana w
naszych katedrach i kościołach całego świata»28.
2. Warto będzie zorganizować w każdej diecezji dzień poświęcony Katechizmowi Kościoła
Katolickiego, zapraszając do udziału w nim zwłaszcza kapłanów, osoby konsekrowane i
katechetów. Z tej okazji, wschodnie eparchie katolickie na przykład, będą mogły zorganizować
spotkanie z kapłanami, by złożyć świadectwo swojej specyficznej wrażliwości i tradycji
liturgicznej w łonie jednej wiary w Chrystusa; podobnie można zachęcić młode Kościoły lokalne
na terenach misyjnych, by dały nowe świadectwo swej radości wiary, która tak mocno je
wyróżnia.
3. Każdy Biskup będzie mógł poświęcić List pasterski tematowi wiary, przypominając znaczenie
Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego w specyficznym kontekście
duszpasterskim powierzone jego pieczy wspólnoty wiernych .
4. Pożądane będzie, by w każdej diecezji, pod kierunkiem Biskupa, zostały zorganizowane
katechezy dla młodych i dla tych, którzy poszukują sensu życia, aby pomóc im w odkryciu piękna
wiary Kościoła, oraz były urządzane spotkania z jej znaczącymi świadkami.
5. Stosowne będzie dokonanie oceny recepcji Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła
Katolickiego w życiu i misji każdego pojedynczego Kościoła lokalnego, w szczególności w
zakresie katechezy. W związku z tym pożądane jest odnowione zaangażowanie ze strony
wydziałów katechetycznych w diecezjach, które – przy wsparciu Komisji Katechetycznych
Konferencji Biskupów – mają za zadanie zajmować się formacją katechetów w zakresie treści
wiary.
6. Stałą formację duchowieństwa będzie można oprzeć, szczególnie w tym Roku Wiary, na
dokumentach Soboru Watykańskiego II i na Katechizmie Kościoła Katolickiego, rozważając,
przykładowo, takie tematy jak: „przepowiadanie Chrystusa Zmartwychwstałego", „Kościół jako
sakrament zbawienia", „misja ewangelizacyjna w dzisiejszym świecie", „wiara i niewiara",
„wiara, ekumenizm i dialog międzyreligijny", „wiara i życie wieczne", „hermeneutyka reformy z
zachowaniem ciągłości", „Katechizm w zwyczajnej opiece duszpasterskiej".
7. Zachęca się Biskupów do organizowania, zwłaszcza w okresie wielkopostnym, nabożeństw
pokutnych, w czasie których prosić się będzie o przebaczenie Boże, także i w szczególności za
grzechy przeciwko wierze. Ten Rok będzie również czasem sprzyjającym przystępowaniu z
większą wiarą i częściej do sakramentu Pokuty.
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8. Pożądane będzie nawiązanie kontaktu ze światem nauki i kultury i stwarzanie nowych okazji
do twórczego dialogu wiary i rozumu, poprzez sympozja, kongresy i dni studyjne, zwłaszcza na
uniwersytetach katolickich, aby pokazać, «że nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą
nauką, ponieważ obie, choć różnymi drogami, dążą do prawdy»29.
9. Ważne będzie organizowanie spotkań z osobami, które «choć nie twierdzą, że mają dar wiary,
szczerze poszukują ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu i świecie»30,
inspiracją dla tego typu spotkań może być dialog w ramach Dziedzińca Pogan, nawiązany przez
Papieską Radę Kultury.
10. Rok Wiary będzie mógł dostarczyć okazję do poświęcenia większej uwagi szkołom
katolickim, które są właściwym miejscem, by przedstawiać uczniom żywe świadectwo o Panu i
rozwijać ich wiarę, z odpowiednim wykorzystaniem narzędzi katechetycznych, takich jak na
przykład Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego czy Youcat.
IV. W parafiach / wspólnotach / stowarzyszeniach / ruchach
1. W przygotowaniu do Roku Wiary, wszystkich wiernych zachęca się do czytania i uważnej
medytacji Listu apostolskiego Porta fidei Ojca Świętego Benedykta XVI.
2. Rok Wiary «będzie to też dobra okazja, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w
liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii»31. W Eucharystii, która jest tajemnicą wiary i źródłem nowej
ewangelizacji, wiara Kościoła jest głoszona, celebrowana i umacniana. Wszystkich wiernych
zachęca się do brania w niej udziału świadomie, aktywnie i owocnie, by byli autentycznymi
świadkami Pana.
3. Kapłani będą mogli poświęcić więcej uwagi studium dokumentów Soboru Watykańskiego II i
Katechizmu Kościoła Katolickiego, by wykorzystać jego owoce w duszpasterstwie parafialnym –
katechezie, przepowiadaniu, przygotowaniu do sakramentów – przygotowując cykle homilii na
temat wiary czy pewnych jej specyficznych aspektów, jak na przykład, spotkanie z Chrystusem",
„podstawowe treści Credo", „wiara i Kościół" 32.
4. Katecheci powinni obficiej czerpać z doktrynalnego bogactwa Katechizmu Kościoła
Katolickiego i organizować, pod nadzorem proboszczów, grupy wiernych oddające się lekturze i
wspólnemu zgłębianiu tego cennego narzędzia, aby tworzyć małe wspólnoty wiary i świadectwa
o Panu Jezusie.
5. Pożądane jest, by z odnowionym zapałem był propagowany i rozprowadzany Katechizm
Kościoła Katolickiego bądź inne pomoce odpowiednie dla rodzin, prawdziwych kościołów
domowych i pierwszych miejsc przekazywania wiary, na przykład przy okazji błogosławienia
domów, Chrztów dorosłych, Bierzmowań, Małżeństwa. Może to sprzyjać przyjęciu i pogłębieniu
nauki katolickiej «w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego
zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary»33.
6. Stosowne będzie popieranie misji ludowych i innych inicjatyw, w parafiach i miejscach pracy,
by pomóc wiernym w odkryciu daru, jakim jest wiara chrzcielna, i odpowiedzialności za dawanie
o niej świadectwa, ze świadomością, że powołanie chrześcijańskie «jest z natury swojej również
powołaniem do apostolstwa»34.
7. W tym okresie zachęca się członków Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego do zaangażowania się w nową ewangelizację, poprzez przylgnięcie na nowo do
Chrystusa, dzięki własnym charyzmatom i wierności Ojcu Świętemu i zdrowej doktrynie.
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8. W czasie Roku Wiary Wspólnoty kontemplacyjne szczególną intencję modlitwy poświęcą
odnowie wiary Ludu Bożego i nowemu zaangażowaniu w jej przekazywanie młodym
pokoleniom.
9. Stowarzyszenia i Ruchy kościelne wzywa się, by podejmowały specyficzne inicjatywy, które
dzięki ich charyzmatom i we współpracy z lokalnymi Pasterzami, zostaną włączone w wielkie
wydarzenie Roku Wiary. Nowe Wspólnoty i Ruchy kościelne, w sposób twórczy i wielkoduszny
znajdą odpowiednie sposoby, by złożyć swe świadectwo wiary w służbie Kościołowi.
10. Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia daru wiary, będą się starali przekazywać własne
doświadczenie wiary i miłości35 w dialogu ze swymi braćmi i siostrami, także należącymi do
innych wyznań chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy nie wierzą lub są
obojętni. Pragnie się, by w ten sposób wszyscy chrześcijanie rozpoczęli swego rodzaju misję
wobec osób, wśród których żyją i pracują, ze świadomością, że «przyjęli orędzie zbawienia, aby
przedstawiać je wszystkim»36.
Zakończenie
Wiara «jest towarzyszką życia, pozwalającą nam dostrzegać wciąż na nowo cuda, które czyni dla
nas Bóg. Wiara, która stara się rozpoznawać znaki czasu we współczesności, zobowiązuje
każdego z nas do stawania się żywymi znakami obecności Zmartwychwstałego w świecie»37.
Wiara jest aktem osoby i zarazem wspólnoty: jest darem Boga, a żyje się nim w wielkiej
wspólnocie Kościoła i musi on być przekazany światu. Każda inicjatywa podjęta w ramach Roku
Wiary chce wspierać radosne odkrycie i odnowione świadectwo wiary. Zaproponowane tu
wskazania mają na celu pobudzenie wszystkich członków Kościoła do zaangażowania się, ażeby
ten Rok stał się owocną okazją do dzielenia się tym, co dla chrześcijanina jest najdroższe:
Chrystusem Jezusem, Odkupicielem człowieka, Królem Wszechświata, «który nam w wierze
przewodzi i ją wydoskonala» (Hbr 12, 2).
Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 6 stycznia 2012 r., w uroczystość Objawienia
Pańskiego.
William Kard. Levada
Prefekt
Luis F. Ladaria, S.I.
Arcybiskup tytularny Thibica
Sekretarz
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