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PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

Nedjelja, 11. travnja 2010.
(Video)

Korisna Tomina nevjera

Draga braćo i sestre!
S današnjom nedjeljom završava Vazmenu osminu, kao jedan jedini dan "što ga učini Gospodin",
označen znakom uskrsnuća i radošću učenika kada ugledaše Isusa. Još od davnine ta se nedjelja
zove "in albis", od latinskog izraza "alba", kako se nazivala bijela haljina koju su novokrštenici
nosili na krštenju u uskrsnoj noći i osam dana kasnije skidali. Časni sluga Božji Ivan Pavao II.
nazvao je istu tu nedjelju Nedjeljom božanskog milosrđa, prigodom proglašenja svetom s. Marije
Faustine Kowalske, 30. travnja 2000.
Iz teksta Ivanova Evanđelja (20,19-31) koji se čita ove nedjelje isijava obilje Božjeg milosrđa i
dobrota. U njemu se pripovijeda kako je Isus, nakon uskrsnuća, posjetio svoje učenike, ušavši
kroz zatvorena vrata dvorane Posljednje večere. Sveti Augustin tumači da "zatvorena vrata nisu
onemogućila ulazak toga tijela u kojem je prebivalo božanstvo. Onaj koji je rođenjem ostavio
netaknutim djevičanstvo majke mogao je ući u dvoranu Posljednje večere kroz zatvorena vrata" (In
Ioh. 121,4: CCL 36/7, 667); a sveti Grgur Veliki dodaje da se naš Otkupitelj, nakon svojeg
uskrsnuća, ukazao u neraspadljivom i dodirljivom tijelu, ali u stanju slave (usp. Hom. in Evag.,
21,1: CCL 141, 219). Isus pokazuje znakove muke, čak dopušta nevjernom Tomi da ga dodirne.
Kako je moguće, međutim, da jedan učenik može sumnjati? Zapravo, Božja susretljivost nam
omogućuje okoristiti se i Tominom nevjerom a ne samo vjerom učenika koji su povjerovali. Naime,
dotakavši Gospodinove rane, ushićeni učenik liječi ne samo vlastitu, već i našu sumnju.
Posjet Uskrsloga ne ograničava se samo na prostor dvorane Posljednje večere, već se proteže
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dalje, kako bi svi mogli primiti dar i mira i života sa "stvaralačkim dahom". Naime, Isus je dva put
rekao učenicima: "Mir vama!", i dodao: " Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas". Rekavši to,
dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima
zadržite, zadržani su im." To je poslanje Crkve kojoj trajno pomaže Tješitelj: donijeti svima radosni
navještaj, radosnu stvarnost Božje milosrdne ljubavi, "da – kao što kaže sveti Ivan - vjerujete: Isus
je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu" (20,31).
U svjetlu te riječi, potičem, osobito, sve pastire da slijede primjer svetog Arškog župnika, koji je "u
svome vremenu znao preobraziti srce i živote tolikih ljudi, jer im je pomogao da iskuse
Gospodinovu milosrdnu ljubav. I u našem je dobu prijeko potreban takav navještaj i takvo
svjedočanstvo istine ljubavi" (Pismo uz proglašenje Svećeničke godine). Na taj ćemo se način sve
više približiti Onome kojega nismo vidjeli vlastitim očima, ali u čije smo beskrajno milosrđe
potpuno sigurni. Djevicu Mariju, Kraljicu apostola, molimo da podupire poslanje Crkve i zazovimo
je kličući radosno: Regina Caeli…

Nakon molitve Kraljice neba:
Kao što svi znamo jučer se dogodila tragična zrakoplovna nesreća u Smolensku u kojoj su
poginuli poljski predsjednik, gospodin Lech Kaczynski, njegova supruga, brojni predstavnici
poljske državne vlasti i čitava pratnja, uključujući nadbiskupa vojnog ordinarija. Dok izražavam
svoju duboku sućut, jamčim od srca molitve za pokoj duša žrtava i potporu ljubljenom poljskom
narodu.
Jučer je u Torinu svečano izloženo Torinsko platno. I ja ću ga, ako Bog da, ići počastiti 2. svibnja.
Radujem se tome događaju, koji još jednom privlači rijeke hodočasnike, ali i proučavanja,
razmišljanja i, prije svega, je podsjetnik na tajnu Kristova trpljenja. Želim da taj čin čašćenja
pomogne svima tražiti Božje lice, koje je bilo duboka čežnja apostola, a i svih nas.
Upućujem poseban pozdrav hodočasnicima koji su došli u Rim u prigodi današnje Nedjelje
božanskog milosrđa. Blagoslivljam sve od srca, osobito animatore Centra za duhovnost Svetog
Duha u Sassiji: neka slika Isusa Milosrdnoga, dragi prijatelji, blista u vama i u vašem životu!
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