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Uvod 

Apostolskim pismom Porta fidei od 11. listopada 2011., Sveti Otac Benedikt 

XVI. proglasio je Godinu vjere. Ona će započeti 11. listopada 2012., na 
pedesetu obljetnicu otvorenja Drugoga vatikanskog koncila a završit će 24. 
studenoga 2013., na svetkovinu Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega 

stvorenja. 

Ta će godina biti prava prilika vjernicima da dublje shvate kako je temelj 
kršćanske vjere "susret s događajem, sa Osobom, koja životu daje novi obzor 

i zajedno s time konačni pravac" [1]. Vjeru, utemeljenu na susretu s Isusom 
Kristom uskrslim, će se moći ponovno otkriti u cjelini i svem njezinu sjaju. "I 

u našim danima vjera je dar koji treba iznova otkriti, njegovati i svjedočiti", 
da Gospodin "udijeli svakom od nas da živimo ljepotu i radost svoje 
pripadnosti Kristu" [2]. 

Početak Godine vjere podudara se sa zahvalnim sjećanjem na dva velika 
događaja koja su označila lice Crkve u našim danima: pedesetu obljetnicu 

otvorenja Drugog vatikanskog koncila, kojeg je sazvao Ivan XXIII. (11. 
listopada 1962.), i dvadesetu obljetnicu proglašenja Katekizma Katoličke 
Crkve, kojeg je Crkvi dao Ivan Pavao II. (11. listopada 1992.). 

Koncil je, prema papi Ivanu XXIII., želio "prenijeti nauk u čistom i 
netaknutom obliku, bez ublažavanja ili netočnog predstavljanja", tako da se 
"to sigurno i nepromjenjivo učenje, koje se mora vjerno poštivati, produbljuje 

i predstavlja na onaj način koji odgovara zahtjevima našeg vremena" [3]. U 
vezi s tim, od presudne je važnosti početak dogmatske konstitucije Lumen 

gentium: "Svjetlo naroda je Krist pa stoga ovaj Sveti sabor, sabran u Duhu 
Svetom, žarko želi njegovom svjetlošću, koja odsijeva na licu Crkve, 
prosvijetliti sve ljude navješćujući evanđelje svemu stvorenju (usp. Mk 16, 

15)" [4].  

Polazeći od Kristova svjetla koje čisti, prosvjetljuje i posvećuje u slavljima 

svete liturgije (usp. Konstitucija Sacrosanctum Concilium) i svojom 
božanskom riječju (usp. Dogmatska konstitucija Dei Verbum), Koncil 
temeljito obrađuje duboku narav Crkve (usp. Dogmatska konstitucija Lumen 

gentium) i njezin odnos sa suvremenim svijetom (usp. Pastoralna 
konstitucija Gaudium et spes). Oko te četiri konstitucije, koje su pravi 
stožeri Koncila, raspoređene su deklaracije i dekreti, koje obrađuju neke od 

najvećih izazova našeg doba. 

Nakon Koncila, Crkva je – u kontinuitetu s čitavom predajom, pod sigurnim 

vodstvom Učiteljstva – poradila na prihvaćanju i usvajanju svoga bogatog 
nauka. Da bi potpomogli ispravno prihvaćanje Koncila, pape su više put 
sazvale Biskupsku sinodu [5], koju je 1965. ustanovio sluga Božji Pavao VI., 

ponudivši Crkvi jasne smjernice kroz razne posinodske apostolske 
pobudnice. Iduće opće zasjedanje Biskupske sinode, što će se održati u 
listopadu 2012., imat će za temu: Nova evangelizacija za prenošenje 

kršćanske vjere. 

Već od početka svog pontifikata, papa Benedikt XVI. se odlučno zauzimao za 

ispravno shvaćanje Koncila, odbacivši takozvanu "hermeneutiku 
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diskontinuiteta i raskida" kao pogrešnu te promičući onu koju je on sam 

nazvao "hermeneutikom reforme, obnove u kontinuitetu jedinog subjekta – 
Crkve, koju nam je Gospodin darovao; to je subjekt koji raste u vremenu i 

razvija se, no ipak ostaje uvijek isti, jedan jedini subjekt putujućeg Božjeg 
naroda" [6]. 

Katekizam Katoličke Crkve, u tom istom duhu, s jedne strane je "istinski 

plod Drugog vatikanskog koncila" [7], a s druge želi potpomoći njegovo 
prihvaćanje. Izvanredna Biskupska sinoda sazvana prigodom dvadesete 
obljetnice zatvaranja Drugog vatikanskog koncila i sa ciljem da ocijeni kako 

je prihvaćen kod vjernikâ, predložila je da se pripremi taj Katekizam kako bi 
se Božjem narodu pružio sažetak čitavog katoličkog nauka i tekst koji će biti 

siguran putokaz pri izradi mjesnih katekizama. Papa Ivan Pavao II. je 
prihvatio taj prijedlog kao želju "koja potpuno odgovara stvarnoj potrebi opće 
Crkve i krajevnih Crkava" [8]. Sastavljen u suradnji sa svim biskupima 

Katoličke Crkve, taj Katekizam "doista izražava ono što se može nazvati 
'simfonijom' vjere" [9]. 

Katekizam sadrži "novo i staro (usp. Mt 13, 52), jer vjera je uvijek ista i 
ujedno izvor uvijek novog svjetla. Da bi odgovorio na ta dva zahtjeva, 
Katekizam Katoličke Crkve s jedne strane ponavlja 'stari' red, tradicionalni, 

kojeg je slijedio već katekizam svetog Pija V., dijeleći sadržaj na četiri dijela: 
Vjerovanje, sveta liturgija, sa sakramentima u prvom planu; život u Kristu, 
izložen počevši od zapovijedi; i na kraju kršćanska molitva. No, istodobno, taj 

je sadržaj često izražen na 'novi' način, da bi se odgovorilo na pitanja našeg 
doba" [10]. Taj je Katekizam "vrijedno i legitimno sredstvo u službi crkvenog 

zajedništva" i "sigurna norma za poučavanje vjeri" [11]. U njemu sadržaji 
vjere nalaze "svoju sustavnu i sveobuhvatnu sintezu. Tu, naime, izlazi na 
vidjelo bogatstvo nauka kojeg je Crkva prihvatila, čuvala i pružala u svojoj 

dvijetisućljetnoj povijesti. Od Svetog Pisma do crkvenih otaca, od učiteljâ 
teologije do svetaca koji su živjeli u raznim razdobljima povijesti, Katekizam 

pruža stalni spomen na mnoge načine na koje je Crkva razmišljala o svojoj 
vjeri i sve više napredovala u nauku tako da može pružiti sigurnost 
vjernicima u njihovu vjerničkom životu" [12]. 

Godina vjere želi pridonijeti novom obraćenju Gospodinu Isusu i ponovnom 
otkrivanju vjere, kako bi svi članovi Crkve bili vjerodostojni i radosni svjedoci 
uskrsloga Gospodina u današnjem svijetu, koji su kadri mnogim ljudima koji 

traže Boga pokazati "vrata vjere". Ta "vrata" širom otvaraju čovjekov pogled 
na Isusa Krista, prisutnog među nama "u sve dane - do svršetka svijeta" (Mt 

28, 20). On nam pokazuje kako se "umijeće življenja" uči "u snažnom odnosu 
s njim" [13]. "Svojom ljubavlju, Isus Krist privlači sebi ljude svih pokoljenja: 
u svakom dobu on sabire svoju Crkvu povjeravajući joj naviještaj evanđelja, 

s nalogom koji ne zastarijeva. Zbog toga i danas postoji potreba za snažnijim 
zauzimanjem Crkve za novu evangelizaciju kako bi se ponovno otkrilo radost 
vjere i iznova pronašlo oduševljenje za prenošenje vjere" [14]. 

Po nalogu pape Benedikta XVI. [15] Kongregacija za nauk vjere, u dogovoru s 
nadležnim dikasterijima Svete Stolice i uz pomoć Odbora za pripremu 

Godine vjere [16], sastavila je ovu Notu s nekim prijedlozima za življenje ovog 
milosnog vremena, ne isključujući ostale inicijative koje Duh Sveti bude htio 
pobuditi među pastirima i vjernicima u raznim dijelovima svijeta. 
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Smjernice 

"Znam komu sam povjerovao" (2 Tim 1, 12): te riječi svetog Pavla pomažu 
nam shvatiti da je vjera "prije svega čovjekovo osobno prianjanje Bogu, 

istodobno, neodvojivo od toga, jest i slobodan pristanak uza svu istinu što ju 
je Bog objavio" [17]. Vjera kao osobno pouzdanje u Boga i vjera koju 
ispovijedamo u vjerovanju su neraskidivo pozvani, jedna na drugu upućuju i 

jedna drugu zahtijevaju. Postoji duboka veza između življene vjere i njezinih 
sadržaja: vjera svjedokâ i ispovjedalaca je također vjera apostolâ i naučiteljâ 
Crkve. 

U tome smislu, slijedeće smjernice za Godinu vjere žele pomoći bilo susret s 
Kristom preko istinskih svjedokâ vjere bilo sve veće poznavanje njezinih 

sadržaja. Riječ je o prijedlozima koji žele, u obliku primjerâ, potaknuti 
spreman odgovor Crkve na poziv Svetog Oca da se ovu Godinu u punini živi 
kao posebno "vrijeme milosti" [18]. Radosno otkrivanje vjere moći će također 

pridonijeti učvršćivanju jedinstva i zajedništva među različitim stvarnostima 
koje čine veliku obitelj Crkve.  

I. Na razini opće Crkve 

1. Glavni crkveni događaj na početku Godine vjere bit će 13. Opće zasjedanje 
Biskupske sinode, koju je papa Benedikt XVI. sazvao za mjesec listopad 

2012. a posvećena je Novoj evangelizaciji za prenošenje kršćanske vjere. 
Tijekom Sinode, dana 11. listopada 2012., održat će se svečana proslava 
početka Godine vjere, u spomen na pedesetu obljetnicu otvorenja Drugog 

vatikanskog koncila. 

2. U Godini vjere treba potaknuti vjernike da hodočaste Petrovoj Stolici, da 

ondje ispovjede vjeru u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, u jedinstvu s onim 
koji je danas pozvan učvrstiti svoju braću u vjeri (usp. Lk 22, 32). Važno je 
poticati također hodočašća u Svetu zemlju, mjesto koje je prvo vidjelo 

prisutnost Isusa, Spasitelja, i Marije, njegove majke. 

3. Tijekom te Godine bit će korisno pozvati vjernike da se s posebnom 

pobožnošću obraćaju Mariji, slici Crkve, koja "u sebi ujedinjuje i odražava 
najveća načela vjere" [19]. Trebat će zato ohrabriti svaku inicijativu koja 
pomaže vjernicima prepoznati posebnu ulogu Marije u otajstvu spasenja, 

sinovski je ljubiti i nasljedovati njezinu vjeru i kreposti. U tu će svrhu biti 
itekako korisno organizirati hodočašća, proslave i susrete u najvećim 
marijanskim svetištima. 

4. Sljedeći Svjetski dan mladih u Rio de Janeiru u srpnju 2013. pružit će 
povlaštenu prigodu mladima da iskuse radost koju daju vjera u Gospodina 

Isusa i zajedništvo sa Svetim Ocem, u velikoj obitelji Crkve. 

5. Nadamo se da će se organizirati simpoziji, skupovi i veća okupljanja, 
također na međunarodnoj razini, koji će pomoći susret s istinskim 

svjedočenjima vjere i upoznavanje sadržaja katoličkog nauka. Opažajući 
kako i danas Božja riječ nastavlja rasti i širiti se, bit će važno svjedočiti da u 
Isusu Kristu "sve boli i čežnje ljudskog srca nalaze ispunjenje " [20] i da vjera 

"postaje novo mjerilo shvaćanja i djelovanja koje mijenja čitav čovjekov život" 
[21]. Neki će skupovi biti osobito posvećeni ponovnom otkrivanju učenjâ 

Drugog vatikanskog koncila. 
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6. Za sve vjernike, Godina vjere će pružiti zgodnu priliku da prodube 

poznavanje glavnih dokumenata Drugog vatikanskog koncila i proučavaju 
Katekizam Katoličke Crkve. To vrijedi napose za kandidate za svećeništvo, 

prije svega tijekom propedeutičke godine ili prvih godina teoloških studija, za 
novakinje i novake ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života, 
kao i za one koji prolaze razdoblje razlučivanja sa ciljem pridruživanja nekoj 

udruzi ili crkvenom pokretu. 

7. Ova Godina bit će povoljna prilika svim vjernicima da pokažu veću 
osjetljivost za homilije, kateheze, govore i ostale istupe Svetog Oca. Pastiri, 

posvećene osobe i vjernici laici bit će pozvani da s novim poletom stvarno i 
srcem prianjaju uz nauk Petrova nasljednika. 

8. Poželjno je da se tijekom Godine vjere, u suradnji s Papinskim vijećem za 
promicanje jedinstva kršćana, priređuju razne ekumenske inicijative koje će 
imati za cilj pridonositi "ponovnoj uspostavi jedinstva" koja je "jedan od 

poglavitih ciljeva Svetoga ekumenskog Drugog vatikanskog koncila" [22]. Na 
poseban način, održat će se jedno svečano ekumensko slavlje na kojem će 

svi krštenici ponovno potvrditi vjeru u Krista. 

9. Pri Papinskom vijeću za promicanje nove evangelizacije osnovat će se 
odgovarajuće Tajništvo koje će imati zadatak koordinirati sve inicijative 

vezane uz Godinu vjere što ih budu organizirali razni dikasteriji Svete Stolice 
ali i sve druge događaje od važnosti za opću Crkvu. Bit će uputno obavijestiti 
na vrijeme spomenuto Tajništvo o glavnim događajima koji će se organizirati 

tijekom te Godine; ono će moći također sugerirati prikladne inicijative u tom 
pogledu. Tajništvo će otvoriti posebnu web stranicu sa ciljem da pruži sve 

korisne informacije kako bi se Godinu vjere proslavilo na što plodonosniji 
način. 

10. Na završetku te Godine, na svetkovinu Našega Gospodina Isusa Krista 

Kralja svega stvorenja, održat će se euharistija koju će slaviti Sveti Otac, 
tijekom koje će se obnoviti ispovijest vjere. 

II. Na razini biskupskih konferencijâ [23] 

1. Biskupske konferencije moći će posvetiti jedan studijski dan temi vjere, 
njezinu osobnom svjedočenju i njezinu prenošenju novim naraštajima, sa 

sviješću o posebnom poslanju biskupâ kao učitelja i "glasnika vjere" [24]. 

2. Bit će korisno potaknuti ponovno objavljivanje dokumenata Drugog 
vatikanskog koncila, Katekizma Katoličke Crkve i njegova Kompendija, 

također u džepnom i skromnijem izdanju, te poraditi na njihovu većem 
distribuiranju putem elektronskih sredstava i suvremenih tehnologija. 

3. Poželjno je uložiti nove napore oko prevođenja dokumenata Drugog 
vatikanskog koncila i Katekizma Katoličke Crkve na jezike na kojima ti 
tekstovi još uvijek nisu prevedeni. Potiču se inicijative bratske potpore za te 

prijevode na lokalne jezike u misijskim krajevima, gdje krajevne Crkve ne 
mogu pokriti te troškove. Neka se to provodi pod vodstvom Kongregacije za 
evangelizaciju narodâ. 

4. Pastiri će se truditi promicati televizijske i radijske emisije, filmove i 
publikacije posvećene temi vjere, njezinim načelima i sadržajima, kao i 
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značenju Drugog vatikanskog koncila za Crkvu, dostupne široj publici. U 

tome će se služiti novim komunikacijskim jezicima, koje mogu razumjeti širi 
društveni slojevi. 

5. Sveci i blaženici su istinski svjedoci vjere [25]. Bit će zato uputno da 
biskupske konferencije porade na što boljem upoznavanja svetaca sa svoga 
teritorija, koristeći u tu svrhu također suvremena sredstva društvene 

komunikacije. 

6. Suvremeni je svijet osjetljiv na odnos između vjere i umjetnosti. U tome 
smislu se biskupskim konferencijama preporučuje da – po mogućnosti u 

suradnji s ostalim vjerskim zajednicama – što bolje iskoriste mogućnost 
korištenja umjetničke baštine s područja povjerenog njihovoj pastoralnoj 

brizi u katehetske svrhe. 

7. Predavači u Centrima za teološke studije, sjemeništima i na katoličkim 
sveučilištima pozvani su pokazati u svom učenju koliku važnost sadržaji 

Katekizma Katoličke Crkve i njihove implikacija imaju za discipline koje 
predaju. 

8. Bit će korisno pripremiti, uz pomoć teologâ i stručnih autorâ, brošure i 
listiće apologetskog karaktera (usp. 1 Pt 3, 15) dostupne što većem broju 
ljudi. Svaki će vjernik moći tako odgovoriti na teška pitanja i izazove koji se 

nameću u raznim kulturnim područjima, bilo da se tiču sljedbi, problema 
vezanih uz sekularizaciju i relativizam ili pak "pitanja koja dolaze iz 
promijenjenog mentaliteta a koji, osobito danas, svodi razumu sigurne 

činjenice isključivo na sigurnosti koje pružaju znanstvena i tehnološka 
otkrića" [26], ili se tiču ostalih posebnih pitanja. 

9. Poželjno je preispitati mjesne katekizme i razne katehetske priručnike i 
druga pomagala koja se koriste u krajevnim Crkvama, da bi se zajamčilo da 
budu potpuno u skladu s Katekizmom Katoličke Crkve [27]. U slučaju da 

neki katekizmi ili priručnici za katehezu nisu potpuno u skladu s 
Katekizmom, ili se u njima zapaze neki nedostaci, moći će se započeti s 

izradom novih, eventualno po uzoru i uz pomoć ostalih biskupskih 
konferencija koje su se već pobrinuli da isprave takve nedostatke. 

10. Godina vjere bit će također prikladno vrijeme da se, u suradnji s 

mjerodavnom Kongregacijom za katolički odgoj, preispita prisutnost sadržaja 
Katekizma Katoličke Crkve u Temeljnim uredbama (Ratio) za formaciju 
budućih svećenika kao i u kurikulumu njihovih teoloških studija. 

III. Na biskupijskoj razini 

1. Poželjno je da se u svakoj krajevnoj Crkvi organizira proslava otvorenja 

Godine vjere i njezino svečano zaključenje, u kojima ćemo "ispovjediti vjeru u 
Uskrslog Gospodina u našim katedralama i u crkvama u cijelom svijetu " 
[28]. 

2. Bit će poželjno da se u svim biskupijama svijeta organizira studijski dan 
posvećen Katekizmu Katoličke Crkve, pozivajući da u njemu na osobit način 
sudjeluju svećenici, posvećene osobe i katehisti. U toj će prigodi, na primjer, 

moći biti upriličen susret predstavnika istočnih katoličkih biskupija sa 
svećenicima na kojem će ovi svjedočiti o svojoj posebnoj osjetljivosti i 
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liturgijskoj tradiciji unutar jedne vjere u Krista. Tako će mlade krajevne 

Crkve u misijskim krajevima imati priliku pružiti novo svjedočanstvo one 
radosti vjere kojom se tako snažno odlikuju. 

3. Svaki biskup može posvetiti jedno svoje pastoralno pismo temi vjere, u 
kojem će dozvati vjernicima u svijest važnost Drugog vatikanskog koncila i 
Katekizma Katoličke Crkve, vodeći računa o posebnim pastoralnim 

okolnostima dijela Božjeg naroda koji mu je povjeren. 

4. Poželjno je da se u svakoj biskupiji, pod vodstvom biskupa, organiziraju 
katehetski susreti, namijenjeni mladima i onima koji traže smisao života, 

koji će im pomoći otkriti ljepotu crkvene vjere, promičući susrete sa 
značajnim svjedocima vjere. 

5. Bit će uputno da svaka krajevna Crkva ocijeni kako su Drugi vatikanski 
koncil i Katekizam Katoličke Crkve prihvaćeni u njezinu životu i poslanju, 
osobito na katehetskom polju. U tome smislu se nadamo da će se poduzeti 

novi napori od strane katehetskih ureda pojedinih biskupija, koje – uz 
pomoć komisija za katehezu biskupskih konferencija – imaju dužnost brinuti 

za teološku izobrazbu katehista.  

6. Trajna formacija klera moći će, osobito u ovoj Godini vjere, biti 
usredotočena na dokumente Drugog vatikanskog koncila i Katekizam 

Katoličke Crkve, obrađujući, primjerice, teme kao što su "navještaj Krista 
uskrslog", "Crkva - sakrament spasenja", "evangelizacijsko poslanje u 
današnjem svijetu", "vjera i nevjera", "vjera, ekumenizam i međureligijski 

dijalog", "vjera i vječni život", "hermeneutika reforme u kontinuitetu", 
"Katekizam u redovnoj pastoralnoj skrbi". 

7. Biskupe se poziva da organiziraju, osobito u korizmenom vremenu, 
pokornička slavlja u kojima će svi moći moliti od Boga oproštenje, na 
poseban način za grijehe protiv vjere. Ova će Godina biti također prava 

prigoda svim vjernicima da s većom vjerom i češće pristupaju sakramentu 
pokore. 

8. Nadamo se da će akademski svijet i svijet kulture prepoznati ovu Godinu 
kao novu prigodu za kreativni dijalog između vjere i razuma putem 
simpozija, skupova i studijskih dana, osobito na katoličkim sveučilištima, da 

se time pokaže "kako između vjere i autentične znanosti ne može biti bilo 
kakvog sukoba jer oboje, premda različitim putovima, teže istini" [29]. 

9. Bit će važno promicati susrete s osobama koje, "premda tvrde da nemaju 

dara vjere, ipak iskreno traže posljednji smisao i konačnu istinu o svom 
životu i o svijetu" [30], nadahnjujući se također na dijalozima Predvorja 

pogana, koji su pokrenuti pod vodstvom Papinskog vijeća za kulturu. 

10. Godina vjere predstavljat će prigodu da se veća pozornost posveti 
katoličkim školama, koje predstavljaju prikladna mjesta da se učenicima 

pruži živo svjedočanstvo Gospodina i njeguje njihova vjera. U tu se svrhu 
preporučuje korištenje dobrih katehetskih pomagala, kao što su, na primjer, 
Kompendij Katekizma Katoličke Crkve ili Youcat. 

IV. Na razini župâ / zajednicâ / udrugâ / pokretâ 
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1. U pripravi za Godinu vjere, svi su vjernici pozvani čitati i pažljivo 

razmišljati o apostolskom pismu Porta fidei Svetog Oca Benedikta XVI. 

2. Godina vjere "bit će također dobra prigoda za intenzivnije slavljenje vjere u 

liturgiji, i na osobit način u euharistiji" [31]. U euharistiji, tom otajstvu vjere 
i vrelu nove evangelizacije, vjera Crkve se razglašava, slavi i jača. Svi su 
vjernici pozvani u njoj sudjelovati svjesno, aktivno i plodonosno, da bi bili 

istinski Gospodinovi svjedoci. 

3. Svećenici će moći posvetiti veću pažnju proučavanju dokumenata Drugog 
vatikanskog koncila i Katekizma Katoličke Crkve, služeći se njihovim 

sadržajem za župni pastoral u svojoj župi – katehezu, propovijedanje, 
pripravu na sakramente. Mogu također pripremiti nizove homilija o vjeri ili 

nekim njezinim posebnim vidicima, kao što su primjerice "susret s Kristom", 
"temeljni sadržaji Vjerovanja", "vjera i Crkva" [32]. 

4. Katehisti će moći snažnije prionuti doktrinarnom bogatstvu što ga pruža 

Katekizam Katoličke Crkve i, pod vodstvom svojih župnika, predvoditi 
skupine vjernika u čitanju i zajedničkom produbljivanju toga dragocjenog 

oruđa, sa ciljem da se stvore male zajednice vjere i svjedočenja Gospodina 
Isusa. 
5. Poželjno je da u župama dođe do nove zauzetosti u širenju i razdjeljivanju 

Katekizma Katoličke Crkve ili drugih pomagala koji odgovaraju zahtjevima i 
potrebama obitelji, tih autentičnih domaćih Crkava i prvih mjesta 
prenošenja vjere. To se, primjerice, može učiniti tijekom blagoslova kuća, 

krštenja odraslih, podjeljivanja sakramenata potvrde i ženidbe. To zasigurno 
može pridonijeti ispovijedanju i produbljivanju katoličke vjere "u našim 

kućama i u našim obiteljima, tako da svatko uzmogne osjetiti snažnu 
potrebu bolje upoznati i budućim naraštajima prenositi neprolaznu vjeru" 
[33]. 

6. Promicanje pučkih misija i ostalih inicijativa u župama i na radnim 
mjestima može pomoći vjernicima da ponovno otkriju dar krsne vjere i 

zadaću svoga svjedočenja, svjesni da je kršćanski poziv "po svojoj naravi 
također poziv na apostolat" [34]. 

7. U tome vremenu, članovi ustanova posvećenog života i družbi apostolskog 

života toplo su pozvani da se založe u novoj evangelizaciji s novim 
prianjanjem uz Isusa, u skladu s vlastitim karizmama i u vjernosti Svetom 
Ocu i zdravom nauku. 

8. Kontemplativne će zajednice u Godini vjere posebno moliti za obnovu vjere 
u Božjem narodu i za novi polet u njezinu prenošenju mladim naraštajima. 

9. Crkvene udruge i pokreti su pozvani promicati posebne inicijative koje će, 
kroz doprinos njihove karizme i u suradnji s mjesnim pastirima, pridonijeti 
tome da veliki događaj Godine vjere naiđe na što širi odjek. Nove zajednice i 

crkveni pokreti će, na kreativan i velikodušan način, znati iznaći 
najprikladnije načine da pruže svoje svjedočanstvo vjere u služenju Crkvi. 

10. Svi vjernici, koji su pozvani oživjeti dar vjere, nastojat će prenositi 

vlastito iskustvo vjere i ljubavi [35] u dijalogu sa svojom braćom i sestrama, 
također iz ostalih kršćanskih konfesijâ, sa sljedbenicima ostalih religija, kao 

i sa onima koji ne vjeruju ili su prema vjeri ravnodušni. Nadamo se da će na 
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taj način kršćanski vjernici započeti svojevrsnu misiju među onima s kojima 

žive i rade, sa sviješću da su "primili poruku spasenja koju valja iznijeti pred 
svakoga" [36]. 

Zaključak 

Vjera je "vjerna suputnica na životnom putu koja omogućuje, uvijek iznova, 
zamjećivati čudesa koja Bog čini za nas. Kao ona koja ima za cilj pomoći 

nam uočavati znakove vremena u današnjoj povijesti, vjera obvezuje svakog 
od nas da postane živi znak prisutnosti Uskrsloga u svijetu" [37]. Vjera je 
osobni i ujedno zajednički čin: ona je Božji dar, koji se živi u krilu velike 

zajednice Crkve i kojeg se mora prenositi svijetu. Sve inicijative u prigodi 
Godine vjere trebaju biti osmišljene tako da potpomognu radosno otkrivanje i 

obnovljeno svjedočenje vjere. Ovdje iznesene smjernice i preporuke imaju za 
cilj pozvati sve članove Crkve da se zauzmu da ova Godina bude povlaštena 
prigoda za dijeljenje onoga što je kršćanskim vjernicima najdraže: Isusa 

Krista, Otkupitelja čovjeka, Kralja svega stvorenja, "Početnika i Dovršitelja 
vjere" (Heb 12, 2). 

Dano u Rimu, u sjedištu Kongregacije za nauk vjere, 6. siječnja 2012., na 
svetkovinu Bogojavljenja. 
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