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Boga promatrati kao središte zbilje i osobnoga ivota

Draga braćo i sestre!

Prije nego svečanim blagoslovom zaključimo ovo naše euharistijsko slavlje, elimo se sabrati u
molitvi Anđeoskoga pozdravljenja. Razmišljajući o misnim čitanjima shvatili smo koliko je potrebno
- za ivot pojedinca kao i za nepomućeni i mirni suivot među ljudima - Boga promatrati kao središte
zbilje i kao središte našega osobnoga ivota. Najizvrsniji primjer takvoga stava je Marija,
Gospodinova Majka. Ona je u tijeku cijeloga svoga ivota bila ena slušanja, Djevica srca otvorena
za Boga i za ljude. To su vjernici shvaćali još od prvih stoljeća kršćanstva i zato su joj se s
pouzdanjem obraćali u svakoj potrebi i muci, zazivajući njezinu pomoć i njezin zagovor kod Boga.

O tome ovdje na našoj bavarskoj zemlji svjedoči na stotine crkava i svetišta posvećenih njoj. Ona
su mjesta prema kojima se u tijeku cijele godine upućuju bezbrojni hodočasnici kako bi se povjerili
majčinskoj i briljivoj Marijinoj ljubavi. Ovdje u Muenchenu, u središtu grada, uzdie se Marijin stup
(Mariensaeule) pred kojim je upravo prije 390 godina Bavarska svečano povjerena zaštiti Majke
Boje, i gdje sam i jučer iznova zazivao blagoslov Bavarske zaštitnice - Patrona Bavariae - za grad
i zemlju.

I kako ne na poseban način pomisliti na Altoetting, gdje ću sutra na hodočašće? Tamo ću imati
radost otvoriti novu kapelicu Klanjanja koja je, upravo na tome mjestu, rječiti znak Marijine uloge:
Ona je i ostaje slubenica Gospodnja koja nikada u središte ne stavlja sebe, već nas eli voditi
prema Bogu, hoće nas poučiti ivotnome stilu u kojemu se Boga prepoznaje kao središte zbilje i
samoga našega osobnog ivota. Uputimo joj sada svoju molitvu.

                



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


