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Sveta nazaretska obitelj

 

Draga braćo i sestre!

Na ovu nedjelju, koja slijedi nakon Rođenja Gospodinova, radosno slavimo Svetu nazaretsku
obitelj. Ozračje ne moe biti prikladnije, jer je Boić u pravom smislu riječi obiteljski blagdan. Da je
tomu tako pokazuju mnogobrojne društvene tradicije i običaji, napose običaj zajedničkog
okupljanja, upravo obitelji, za blagdanskim stolom te čestitanja i razmjenu darova; i kako ne
spomenuti da su u tim prigodama patnja i bol izazvani određenim obiteljskima razmiricama još
jači? Isus se htio roditi i odrasti u ljudskoj obitelji; imao je Djevicu Mariju za Majku i Josipa za
poočima; oni su ga podizali i odgajali bezgraničnom ljubavlju. Isusova obitelj doista zasluuje naziv
"sveta", jer je sva obuzeta eljom da vrši Boju volju, utjelovljenu u ljupkoj Isusovoj prisutnosti. S
jedne strane, to je obitelj poput svih i, kao takva, je uzor bračne ljubavi, suradnje, rtve, predanja
Bojoj providnosti, marljivosti i solidarnosti, riječju, svih onih vrijednosti koje obitelj čuva i promiče,
pridonoseći ponajviše oblikovanju tkiva svakog društva. Istodobno, međutim, Nazaretska je obitelj
jedinstvena, različita od svih, po svojem jedinstvenom pozivu vezanom uz poslanje Sina Bojega.
Upravo tom svojom jedincatošću ona svakoj obitelji, a u prvom redu kršćanskim obiteljima,
pokazuje Boji obzor, slatki i zahtjevni primat njegove volje, perspektivu Neba za koje smo svi
određeni. Za sve to danas zahvaljujemo Bogu, ali i Djevici Mariji i svetom Josipu, koji su s tolikom
vjerom i raspoloivošću surađivali u Gospodinovom naumu spasenja.

Da bi izrazile ljepotu i vrijednost obitelji, danas su se u Madridu okupile tisuće obitelji. Njima se
sada elim obratiti na španjolskom jeziku.

(Upućujem sada srdačan pozdrav sudionicima koji su se okupili u Madridu na ovom dirljivom
slavlju kako bi molili za obitelji i snano i s nadom radili u njezinu korist. Obitelj je bez ikakve



sumnje Boja milost, koja daje nazrijeti ono što On sam jest – Ljubav. To je potpuno besplatna
ljubav, koja podupire čovjekovu bezgraničnu vjernost, čak i onda kada mu je teško i kada klone
duhom. Te se osobine na istaknut način susreću u Svetoj obitelji, u kojoj je Isus došao na svijet i
odrastao pun nade, uz brinu majku Mariju i vjernog čuvara svetog Josipa. Drage obitelji, ne
dopustite da ljubav, otvorenost ivotu i jedinstvene veze koje povezuju vaše ognjište oslabe. Molite
neprestano za nju Gospodina, molite zajedno, da vaše nakane budu obasjane vjerom i poduprte
boanskom milošću na putu prema svetosti. Na taj ćete način, svojom radošću kojom dijelite sve u
ljubavi, dati svijetu lijepo svjedočanstvo koliko je obitelj vana za osobu i društvo. Papa je uz vas i
moli se napose Gospodinu za one koji u svakoj obitelji imaju najveću potrebu za zdravljem, radom,
utjehom i društvom. U ovoj molitvi Angelusa, sve vas povjeravam našoj nebeskoj Majci, Presvetoj
Djevici Mariji.)

Draga braćo i sestre, kada je riječ o obitelji, moram također podsjetiti da će se u Ciudad de Mexicu
od 14. do 18. siječnja 2009. odrati Svjetski susret obitelji. Molimo već od sada za taj vani crkveni
događaj i povjerimo Gospodinu svaku obitelj, na osobit način one koje su najviše kušane ivotnim
nevoljama i ranama nerazumijevanja i podjele. Neka Otkupitelj, rođen u Betlehemu, udijeli svima
vedrine i snage da zajedno kroče na putu dobra.

Nakon Angelusa:

Draga braćo i sestre, Sveta zemlja, koja je u boićne dane u središtu razmišljanja i osjećaja
vjernikâ iz svih krajeva svijeta, ponovno je uzdrmana eksplozijom neviđenog nasilja. Duboko sam
oalošćen zbog mrtvih, ranjenih, materijalnih šteta, trpljenja i suza ljudi rtava toga tragičnog niza
napada i odmazdi. Isusova zemaljska domovina ne smije dalje biti svjedok tolikog krvoprolića, koje
se ponavlja u beskraj! Molim za prekid nasilja, koje treba osuditi u svakom njegovom očitovanju, i
povratak primirja u pojasu Gaze; traim od svih onih koji su odgovorni za to stanje da pokau
ljudskost i mudrost, zahtijevam od međunarodne zajednice da pokuša sve kako bi pomogla
Izraelcima i Palestincima da izađu iz te slijepe ulice i ne podlegnu – kao što sam već rekao prije
dva dana u poruci Urbi et orbi – izopačenoj logici sukoba i nasilja, već da se radije opredijele za
put dijaloga i pregovora. Povjerimo Isusu, Knezu mira, našu gorljivu molitvu za te nakane i Njemu,
Mariji i Josipu recimo: "O Nazaretska obitelji, iskusna u patnji, daj miru svijet". Daj taj mir prije
svega Svetoj zemlji!

U boićnoj noći 1968. papa Pavao VI. je slavio misu u tvorničkom kompleksu Italsider – danas ILVA
– u Tarantu. U spomen na taj događaja, nadbiskup Taranta Benigno Luigi Papa jutros je na istome
mjestu predvodio euharistijsko slavlje. Njemu i svim radnicima upućujem svoj topli pozdrav.
Koristim prigodu da izrazim zabrinutost zbog nesigurnih oblika zaposlenja i upućujem poziv da
radni uvjeti budu sve više dostojni za sve.

  

2



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

3


