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Zaštiti Kraljice svete krunice povjeravamo sve misionare i misionarke

Draga braćo i sestre, ova prva nedjelja listopada nudi nam dva poticaja za molitvu i razmišljanje:
spomen Blaene Djevice Marije od Krunice koji je upravo danas, te misijski zadatak kojemu na
osobiti način posvećen ovaj mjesec. Tradicionalna slika Majke Boje Kraljice svete krunice
predstavlja Mariju kako jednom rukom dri djetešce Isusa, a drugom nudi krunicu svetome
Dominiku. Ova znakovita ikonografija pokazuje da je krunica što ju je Djevica darovala sredstvo za
kontemplaciju o Isusu, ali i - dok se razmišlja o njegovu ivotu - pomae da ga se ljubi i još vjernije
nasljeduje. To je dar što ga je Marija ostavila u različitim svojim ukazanjima. Mislim posebice na
ukazanje u Fatimi koje se dogodilo prije 90 godina. Trima pastirima, Luciji, Hijacinti i Franji,
predstavljajući se kao "Majka Boja od Krunice", snano je preporučila da svakoga dana mole
krunicu, kako bi izmolili završetak rata. I mi elimo poslušno primiti Djevičinu majčinsku molbu,
odlučujući s vjerom moliti krunicu za mir u obiteljima, u narodima i u čitavome svijetu.

Znamo ipak da se pravi mir širi ondje gdje se ljudi i ustanove otvaraju Evanđelju. Mjesec listopad
pomae nam da se prisjetimo te temeljne istine naročitim inicijativama koje ele odrati ivim
misionarsku tenju u svakoj zajednici i podrati sve one - svećenike, redovnike, redovnice i laike -
koji djeluju na misijskim granicama Crkve. Posebno se pripravljamo za proslavu Svjetskog dana
misija, čija će tema biti "Sve Crkve za cijeli svijet", a odrat će se 21. listopada. Navještaj Evanđelja
ostaje uvijek prva sluba što je Crkva mora pruiti čovječanstvu, nudeći spasenje Kristovo čovjeku
našega doba, u mnogočemu ponienomu i potlačenomu, i usmjeravajući na kršćanski način
kulturne, socijalne i etičke promjene koje se događaju u svijetu. Ove godine imamo još jedan
razlog za obnavljanje misionarskih napora: 50. obljetnicu enciklike Fidei donum sluge Bojega Pija
XII., kojom je on promicao i ohrabrivao suradnju među Crkvama za misiju ad gentes. Drago mi je
da mogu spomenuti i da se prije 150 godina prema Africi, točnije prema Sudanu, uputila petorica
svećenika i jedan laik iz Ustanove Don Mazze iz Verone. Među njima bio je sveti Danijel Comboni,



budući biskup središnje Afrike i zaštitnik tih naroda, kojega se liturgijski spominjemo 10. listopada.

Zagovoru ovoga pionira Evanđelja i brojnih drugih svetaca i blaenika misionara, a posebice
majčinskoj zaštiti Kraljice svete krunice, povjeravamo sve misionare i misionarke. Neka nam
Marija pomogne da uvijek imamo na umu kako je svaki kršćanin pozvan da bude navjestitelj
Evanđelja riječju i ivotom.         
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