The Holy See

PAPIN NAGOVOR PRIJE MOLITVE KRALJICE NEBA
(Video)

Nedjelja, 31. svibnja 2009.

Duh Sveti je duša Crkve

Draga braćo i sestre!
Crkva diljem svijeta danas, na svetkovinu Duhova, iznova proivljava otajstvo svoga rođenja,
vlastitog „krštenja" u Duhu Svetom (usp. Dj 1,5), koje se dogodilo u Jeruzalemu pedeset dana
nakon uskrsnuća, upravo na idovski blagdan Pedesetnice. Uskrsli Isus je rekao učenicima:
„Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor" (Lk 24,49). To se zbilo u dvorani
Posljednje večere, dok su svi bili okupljeni u molitvi s Marijom, Djevicom Majkom. Kao što čitamo
u Djelima apostolskim, iznenada se na to mjesto spustio snani vjetar te ognjeni jezici siđoše na
svakog od nazočnih. Apostoli tada iziđoše i počeše propovijedati na različitim jezicima da je Isus
Krist, Sin Boji, koji je umro i uskrsnuo (usp. Dj 2, 1-4). Duh Sveti, koji je s Ocem i Sinom stvorio
svemir, koji je vodio povijest izraelskog naroda i govorio po prorocima, koji je u punini vremena
surađivao u našem otkupljenju, na Duhove je sišao na Crkvu i učinio je misionarskom, pozvavši je
da naviješta svim narodima pobjedu Boje ljubavi nad grijehom i smrću.
Duh Sveti je duša Crkve. Na što bi se ona svela da nije Njega? Bila bi jamačno veliki povijesni
pokret, sloena i trajna društvena institucija, moda neka vrsta humanitarne organizacije. Takvom je
zapravo i smatraju oni koji je ne promatraju očima vjere. Međutim, u njezinoj pravoj naravi kao i u
njezinoj istinskoj povijesnoj prisutnosti, Crkvu neprestance oblikuje i vodi Duh njezina Gospodina.
Ona je ivo tijelo, čija vitalnost je upravo plod nevidljivog Duha Bojega.
Dragi prijatelji, ove godine svetkovina Duhova pada na posljednji dan mjeseca svibnja, na koji se
obično slavi lijep marijanski blagdan Pohođenja Marijina. To nas poziva da se prepustimo
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nadahnuću i dadnemo poučiti od Djevice Marije, koja je bila protagonist obaju događaja. U
Nazaretu joj je naviješteno njezino jedinstveno majčinstvo i odmah potom je začela Isusa po Duhu
Svetom, istim Duhom ljubavi je bila potaknuta otići pomoći rođakinji Elizabeti, koja je već bila u
šestom mjesecu, također čudesne, trudnoće. Mlada Marija, koja u krilu nosi Isusa i, zaboravljajući
sebe, pritječe u pomoć blinjemu, divna je slika Crkve u trajnoj mladosti Duha, misionarske Crkve
utjelovljene Riječi, pozvane nositi tu Riječ svijetu i svjedočiti je osobito u sluenju s ljubavlju.
Zazovimo stoga zagovor Presvete Marije, da izmoli Crkvi našeg vremena da bude snano ojačana
Duhom Svetim. Na osobit način, neka osjete utješnu prisutnost Tješitelja crkvene zajednice koje
trpe progone poradi Kristova imena, kako bi, sudjelovanjem u njegovu trpljenju, primile u obilju
Duha slave (usp. 1 Pt 4, 13-14).

Nakon Kraljice neba:
Ovih se dana brojni mladi iz Abruzza okupljaju oko kria Svjetskog dana mladih, koju je u njihov
kraj donijela skupina dragovoljaca poslanih iz Međunarodnog centra mladih San Lorenzo u Rimu.
U zajedništvu s mladima toga kraja koji je tako teško kušan potresom, molimo umrlog i uskrslog
Krista da izlije na njih svoga Duha utjehe i nade. Upućujem svoj pozdrav također i svim mladima iz
Italije koji se danas u svojim biskupijama okupljaju kako bi zaključili sa svojim biskupima
trogodišnju Agoru. S radošću se prisjećam nezaboravnih događaja koji su označili to trogodište:
susreta u Loretu, u rujnu 2007 i Svjetskog dana mladih u Sydneyu u srpnju prošle godine. Dragi
mladi Talijani, budite sa snagom Duha Svetoga također svjedoci Gospodina uskrsloga!
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