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PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 30. kolovoza 2009.

Sv. Monika - uzor i zaštitnica kršćanskih majki

[Video]

  

Draga braćo i sestre!

Prije tri dana, 27. kolovoza, proslavili smo liturgijski spomendan svete Monike, majke svetoga
Augustina, koju se smatra uzorom i zaštitnicom kršćanskih majki. "O njoj nam brojne podatke
donosi sin u autobiografskoj knjizi Ispovijesti, divotnom djelu koje je među najčitanijima svih
vremena. Iz nje se razumije da je sv. Augustin Isusovo ime pio s majčinim mlijekom i da ga je
majka odgojila u kršćanskoj vjeri, čija su mu načela ostala utisnuta i u godinama duhovnog i
moralnog krivudanja. Monika nikada nije prestala moliti za njega i za njegovo obraćenje, te je
zadobila utjehu kada je vidjela da se vratio vjeri i da je primio krštenje. Bog je uslišao molitve ove
svete mame, kojoj je biskup Tagaste rekao: "Nemoguće je da propadne sin tolikih suza". Zapravo,
sveti Augustin ne samo da se obratio, već je odlučio prihvatiti monaški život te je, po povratku u
Afriku, i sam osnovao monašku zajednicu. Dirljivi su i izgrađujući posljednji duhovni razgovori
između njega i majke u miru jedne kuće u Ostiji, u očekivanju ukrcavanja na brod za put u Afriku.
Sveta Monika postala je već tada, za toga svoga sina, "više od majke – izvor njegova kršćanstva".
Njezina je jedina želja godinama bila Augustinovo obraćenje, kojega je sada vidjela da čak ide
prema posvećenom životu u službi Božjoj. Zato je mogla umrijeti zadovoljna, te se zaista ugasila
27. kolovoza 387, u dobi od 56 godina, nakon što je od sina zatražila da se ne upire oko njezina
pokopa, nego da je se sjeti – gdje god se nalazio – na Gospodnjem oltaru. Sveti Augustin
ponavljao je da ga je njegova majka "rodila dva puta".

Povijest kršćanstva posuta je bezbrojnim primjerima svetih roditelja i istinskih kršćanskih obitelji,
koje su pratile život velikodušnih svećenika i pastira Crkve. Podsjetimo se na svete Bazilija

https://www.youtube.com/watch?v=KkG97I5w21w&amp;ab_channel=VaticanNews


Velikoga i Grgura iz Nise, koji su obojica pripadali obiteljima svetaca. Mislimo i na vremenski nama
vrlo bliske supružnike Luigia Beltramea Quattrocchia i Mariju Corsini, koji su živjeli krajem 19. i
prvom polovicom 20. stoljeća, koje je blaženima proglasio moj časni prethodnik papa Ivan Pavao
II. u listopadu 2001. godine, u prigodi dvadesete obljetnice apostolske pobudnice Obiteljska
zajednica. Taj dokument, osim što pojašnjava vrijednost braka i zadaće obitelji, supružnike potiče
na posebno zauzimanje na putu svetosti koja ih, zahvaljujući milosti i snazi sakramenta ženidbe,
prati tijekom cijeloga njihova života (usp. br. 56). Kada se supružnici velikodušno posvete odgoju
djece, vodeći ih i usmjeravajući na otkrivanje Božjega plana ljubavi, pripremaju ono plodno
duhovno tlo iz kojega klijaju i sazrijevaju zvanja na svećeništvo i posvećeni život. Na taj se način
otkriva kako su brak i djevičanstvo tijesno povezani i kako se pojašnjavaju uzajamno, polazeći od
njihovoga zajedničkoga ukorijenjenja u zaručničkoj Kristovoj ljubavi.

Draga braćo i sestre, u ovoj Svećeničkoj godini molimo da "po zagovoru svetoga arškoga župnika
kršćanske obitelji postanu male crkve, u kojima će se moći prihvaćati i cijeniti svi pozivi i sve
karizme, što ih daruje Duh Sveti (iz Molitve za Svećeničku godinu). Neka nam tu milost zadobije
Presveta Djevica, koju sada zajednički zazivamo.

Poslije Angelusa:

Sljedeći ćemo utorak 1. rujna u Italiji proslaviti Dan za očuvanje stvorenoga. To je vrlo značajan
datum, također i od ekumenske važnosti, a kome je ove godine tema važnost zraka, nužnoga
elementa za život. Kao što sam učinio na općoj audijenciji protekle srijede, potičem sve na veće
zauzimanje u očuvanju stvorenoga, Božjega dara. Osobito ohrabrujem industrijalizirane zemlje da
odgovorno surađuju za budućnost planeta te da najsiromašnije zemlje ne plaćaju najveću cijenu
klimatskih promjena.
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