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PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI
NA SVETKOVINU BOGORODICE MARIJE

Petak, 1. siječnja 2010.
(Video)

Isus je mir za svijet

Draga braćo i sestre!
Danas nam Gospodin daje započeti novu godinu u Njegovo ime i pod pogledom Presvete Marije,
čiju danas slavimo svetkovinu bogomajčinstva. Raduje me ovaj susret s vama o prvom Angelusu u
2010. godini. Obraćam se vama, koji ste se okupili u velikom broju na Trgu sv. Petra kao i onima
koji su se pridružili našoj molitvi putem radija i televizije: svima želim da upravo započeta godina
bude vrijeme u kojem ćemo, s Gospodinovom pomoći, moći ići ususret Kristu i Božjoj volji i tako
ujedno poboljšati naš zajednički dom koji je svijet.
Cilj zajednički svima, nužan uvjet za mir, je upravljati pravedno i mudro prirodnim dobrima Zemlje.
"Ako želiš njegovati mir, čuvaj stvoreno", toj sam veoma aktualnoj temi posvetio svoju poruku za
današnji 23. Svjetski dan mira. U trenutku u kojem je ta poruka objavljena vođe država i vlada bili
su okupljeni u Kopenhagenu na sastanku na vrhu o klimi, gdje je ponovno izbila na vidjelo
urgentnost donošenja zajedničkih smjernica na globalnom planu. Ipak, u ovom trenutku, želim
istaknuti važnost koju, u skrbi za okoliš, imaju također odluke pojedinaca, obitelji i lokalne uprave.
"Sad je već doista nužna stvarna promjena mentaliteta koja bi sve navela na prihvaćanje novih
životnih stilova" (usp. Poruka, br. 11). Svi naime snosimo odgovornost za zaštitu i skrb za stvoreni
svijet. Stoga je, i po tome pitanju, od presudne važnost odgoj, kako bi ljudi naučili poštivati prirodu;
usmjeravati se sve više "na izgradnju mira polazeći od širokogrudnih odluka na osobnoj i
obiteljskoj razini kao i na razini zajednice i politike" (isto).
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Ako smo dužni skrbiti za stvorenja koja nas okružuju, s koliko više obzirnosti moramo postupati
prema osobama, našom braćom i sestrama! Koliko veće poštivanje prema ljudskom životu! Na
prvi dan godine, želim apelirati na savjesti pripadnika oružanih skupina svih vrsta. Svima i svakom
ponaosob poručujem: stanite, razmislite i odbacite put nasilja! Možda vam se u ovom trenutku taj
korak čini nemogućim, ali, ako ga budete imali hrabrosti učiniti, Bog će vam pomoći i osjetit ćete
kako se u vaše srce vraća, možda već dugo zaboravljana, radost mira. Povjeravam ovaj apel
zagovoru Presvete Majke Božje, Marije. Danas nas liturgija podsjeća da je osam dana nakon
rođenja Ona, zajedno sa svojim zaručnikom Josipom, prema Mojsijevu zakonu dala Djetešce
obrezati te mu nadjenuše ime Isus, kako ga je nazvao anđeo (usp. Lk 2,21). To ime, koje znači
"Bog spašava" je ispunjenje Božje objave. Isus je Božje lice, on je blagoslov za svakog čovjeka i
za sve narode, on je mir za svijet. Hvala, Majko sveta, što si donijela na svijet Spasitelja, Kneza
mira!
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