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Nedjelja, 3. srpnja 2005.

I u trećem tisućljeću jednodušno i slono svjedočiti istine katoličke vjere
Prije nekoliko dana s radošću sam predstavio Kompendij Katekizma Katoličke crkve. Već se više
godina primjećivala potreba za kratkim katekizmom, koji bi jednostavno, ali u potpunosti, saeo
bitne sastavnice katoličkoga nauka. Boanska je providnost htjela da se taj naum ostvari istoga
dana kada je započeta kauza za proglašenje blaenim ljubljenoga Ivana Pavla II., koji je ovoj
nakani dao odlučujući poticaj. Dok na tome zahvaljujem Gospodinu, htio bih, draga braćo i sestre,
još jednom naglasiti vanost toga korisnog i praktičnog pomagala u navještaju Krista i njegova
evanđelja spasenja. U Kompendiju je, kroz zamišljeni razgovor učitelja i učenika, saeto ono
opseno izlaganje vjere Crkve i katoličkoga nauka sadrano u Katekizmu što ga je 1992. objavio moj
časni prethodnik.
Kompendij preuzima njegova četiri međusobno dobro povezana dijela, omogućujući tako da se
shvati izvanredno jedinstvo Boga, njegova spasenjskoga nauma za čitavo čovječanstvo, središnje
uloge Isusa, Jedinorođenoga Sina Bojega utjelovljena u krilu Djevice Marije, umrloga i uskrsloga
za nas. Prisutan i djelatan u svojoj Crkvi posebice u sakramentima, Krist je izvor naše vjere, uzor
svakome vjerniku i Učitelj naše molitve. Draga braćo i sestre, doista je potrebno da, sada na
početku trećega tisućljeća, čitava kršćanska zajednica cjelovito naviješta, naučava i svjedoči istine
katoličke vjere, nauka i morala, i to jednodušno i slono! Neka toj eljenoj obnovi kateheze i
evangelizacije pomogne i Kompendij Katekizma Katoličke crkve, kako bi svi kršćani, djeca, mladi i
odrasli, obitelji i zajednice, bili pozorni na djelovanje Duha Svetoga, postali u svim okolnostima
katehisti i evangelizatori, pomaući ostalima da susretnu Krista. To s pouzdanjem molimo Djevicu
Majku Boju, Zvijezdu evangelizacije.
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Nakon molitve Anđeo Gospodnji
Sljedeće srijede, 6. srpnja, započet će u Gleneaglesu u Škotskoj susret G-8, to jest sastanak
predsjednika drava i vlada najindustrijaliziranijih zemalja svijeta, koji će među svojim prioritetima
imati i Afriku, često zanemareni kontinent. Od srca elim puni uspjeh ovom vanom sastanku,
nadajući se da će on dovesti do solidarne podjele troškova smanjenja duga, do odjelotvorenja
konkretnih mjera za iskorjenjivanje siromaštva te do promicanja istinskoga razvoja Afrike.
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