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Sinoda - snažni trenutak crkvenog zajedništva

Draga braćo i sestre!

Svetom misom koja je jutros slavljena u Bazilici Sv. Petra zaključena je XIII. redovna Biskupska
sinoda. Tijekom protekla tri tjedna smo razgovarali o stvarnosti nove evangelizacije za prenošenje
kršćanske vjere: čitava je Crkva bila predstavljena i, dakle, uključena u taj pothvat, koji će
zasigurno dati svoje plodove, milošću Gospodnjom. Ipak, Sinoda je prije svega uvijek snažni
trenutak crkvenog zajedništva i zato želim zajedno sa svima vama zahvaliti Bogu, koji nam je još
jednom dao iskusiti kako je lijepo biti Crkva i kako je lijepo biti to upravo danas, u ovom svijetu
kakav jest, u ovom svijetu s njegovim teškoćama i njegovim nadama.

Vrlo je znakovita također koincidencija te sinode s 50. obljetnicom otvorenja Drugoga vatikanskog
koncila a zatim i s početkom Godine vjere. Bilo je vrlo korisno ponovno se u mislima vratiti na
blaženog Ivana Pavla II., slugu Božjega Pavla VI., na doba koncila, jer nam je to pomoglo
prepoznati kako nova evangelizacija nije neko naše iznašašće, već je dinamizam koji se razvijao u
Crkvi napose od 50-ih godina prošlog stoljeća, kada je postalo razvidno da su i zemlje drevne
kršćanske tradicije postale, kako se običava reći, "misijski krajevi". Tako se javila potreba za
novim naviještanjem evanđelja u sekulariziranim društvima, pri čemu smo bili sigurni u dvije stvari:
s jedne strane, da je samo on, Isus Krist, prava novost koja odgovara na očekivanja čovjeka
svakog doba, a s druge, da njegovu poruku treba pronositi na primjeren način u promijenjenim
društvenim i kulturnim kontekstima.

Što možemo reći na završetku tih intenzivnih radnih dana? Što se mene osobno tiče, ja sam čuo i

https://www.youtube.com/watch?v=Y3jPn5_7fyM&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=18&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


sabrao mnoge poticaje za razmišljanje i mnoge prijedloge koje ću, uz pomoć Tajništva Sinode i
mojih suradnika, pokušati srediti i obraditi, kako bi pružio čitavoj Crkvi sustavnu sintezu i povezane
smjernice. Već od sada možemo reći da iz ove sinode izlazi osnažena zauzetost za duhovnu
obnovu same Crkve, kako bi mogla na duhovan način obnoviti sekularizirani svijet; a ta obnova će
doći iz ponovnog otkrivanja Isusa Krista, njegove istine i njegove milosti, njegova "lica", tako
ljudskog i ujedno tako božanskog, na kojem blista transcendentni misterij Boga.

Povjerimo Djevici Mariji plodove rada netom završene sinode. Neka nas ona, Zvijezda nove
evangelizacije, uči i pomaže sve privesti Kristu, s hrabrošću i radošću.

* * *

PAPIN APEL

Proteklih je dana razorni uragan, kojim su posebno teško pogođeni Kuba, Haiti, Jamajka i Bahami,
odnio više života i prouzročio velike štete, prisilivši brojne osobe da napuste vlastite domove.
Želim zajamčiti svoju blizinu i svoj spomen onima koji su pogođeni tom prirodnom nepogodom i
istodobno pozivam sve na molitvu i solidarnost, kako bi se ublažila bol članova obitelji žrtava i
pružila pomoć tisućama stradalih.
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