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Prenošenje vjere u obitelji

Draga braćo i sestre,

Sljedeće subote i nedjelje odrat će se u Španjolskoj, u gradu Valenciji, V. svjetski susret obitelji.
Prvi se takav susret odrao u Rimu 1994., prigodom Međunarodnog dana obitelji, u organizaciji
Ujedinjenih naroda. Tom prilikom, ljubljeni papa Ivan Pavao II. napisao je dugačko i proivljeno
razmišljanje o obitelji, što ga je u obliku pisma uputio obiteljima čitavoga svijeta. Nakon toga prvog
velikog skupa obitelji slijedili su i drugi: onaj u Rio de Janeiru 1997.; u Rimu 2000. prigodom
Jubileja obitelji; u Manili 2004., kamo se Ivan Pavao drugi nije mogao osobno uputiti, nego je
poslao svoju audiovizualnu poruku. Vano je da i do današnjih obitelji stigne onaj dojmljivi poziv što
ga je uputio prije 25 godina u apostolskom nagovoru Familiaris consortio: “Obitelji, postani to što
jesi!” (usp. br. 17).

Tema sljedećeg susreta u Valenciji jest prenošenje vjere u obitelji. Na toj obvezi nadahnut je i moj
apostolski posjet tome gradu: “Obitelji, ivi i prenosi vjeru!” U tolikim danas sekulariziranim
zajednicama urna potreba Kristovih vjernika u prvom je redu obnova vjere odraslih, kako bi im bilo
moguće prenijeti je novim naraštajima. S druge strane, hod kršćanske inicijacije djece i mladih
moe postati pravom prilikom roditeljima da se ponovno priblie Crkvi i još više prodube ljepotu i
istinu Evanđelja. Obitelj je ustvari ivući organizam u kojem se u ljudi ostvaruju u međusobnom
darivanju. Vano je da nikada ne uzmanjka Boje Riječi, koja ivim odrava plam vjere. Osobito
znakovitom gestom, za vrijeme obreda krštenja, otac ili kum pali svijeću na velikoj uskrsnoj svijeći,
simbolu uskrsloga Krista, a predsjedatelj obreda tada, okrećući se članovima obitelji, kae: “Vašoj
se brizi, roditelji i kumovi, povjerava da podravate ovo svjetlo.” Ovoj gesti, u kojoj je vidljiv sav
smisao prenošenja vjere u obitelji, kako bi bila autentična, mora prethoditi i mora uz nju ići
zauzetost roditelja oko produbljivanja poznavanja vlastite vjere, odravajući na ivotu njezin plam
molitvom i ustrajnim prakticiranjem sakramenata ispovijedi i euharistije.



Molimo Djevicu Mariju za dobar uspjeh nadolazećeg velikog susreta u Valenciji, a za sve obitelji
svijeta da bi bile istinske zajednice ljubavi i ivota, u kojima se od naraštaja do naraštaja prenosi
plamen vjere.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Uz sve veću zabrinutost pratim događaje u Iraku i Svetoj zemlji. Pred slijepim nasiljem koje dovodi
do okrutnih ubojstava s jedne strane, i prijetnjom pogoršanja krize, koja je od prije par dana još
dramatičnija, s druge strane, osjeća se potreba za pravdom, za ozbiljnim i vjerodostojnim
zauzimanjem oko mira, koji se naalost ne vide. Stoga pozivam sve da se sjedine u pouzdanoj i
ustrajnoj molitvi: neka Gospodin prosvijetli srca te nitko ne izbjegne obvezu izgradnje mirnoga
suivota, uz priznanje da je svaki čovjek brat, bez obzira kojem narodu pripadao.
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