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Nedjelja, 9. svibnja 2010.

(Video)

Marija je ivi spomen Gospodina Isusa i zalog dara njegova duha

 

Svibanj je omiljen i vjerničkom srcu drag mjesec zbog više razloga. Na našoj Zemljinoj polutki
proljeće sve više dolazi do izraaja sa svojim mnogobrojnim bojama kojima se zaodijeva priroda;
klima je povoljna za šetnje i izlete. Za liturgiju, svibanj uvijek pripada vazmenom vremenu,
vremenu klicanja, otkrivanja Kristova otajstva u svjetlu uskrsnuća i uskrsne vjere. To je i vrijeme
iščekivanja Duha Svetoga, koji je u sili sišao na prvu Crkvu na Duhove. U oba ta ozračja,
"prirodnom" i liturgijskom, dobro se uklapa tradicija Crkve kojom je mjesec svibanj posvećen
Djevici Mariji. Ona je, naime, najljepši cvijet ponikao iz stvaranja, "rua" koja se pojavila u punini
vremena, kada je Bog, poslavši svoga Sina, podario svijet novim proljećem. Ona je ujedno ponizni
i samozatajni protagonist prvih koraka kršćanske zajednice: Marija je duhovno središte, jer je
sama njezina prisutnost među učenicima ivi spomen Gospodina Isusa i zalog dara njegova Duha.

Evanđelje ove nedjelje, preuzeto iz 14. poglavlja svetog Ivana, nudi nam implicitni duhovni portret
Djevice Marije tamo gdje Isus kae: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti
njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti" (Iv 14,23). Te se riječi upućene učenicima, ali
se mogu primijeniti u najvećem stupnju na Onu koja je prva i savršena Isusova učenica. Marija je
naime prva i u punini promatrala riječ svoga Sina, pokazavši tako da ga ljubi ne samo kao majka,
već još prije kao ponizna i poslušna slubenica; zato ju je Bog Otac ljubio i u Njoj se nastanilo
Presveto Trojstvo. Usto, tamo gdje Isus obećava svojim prijateljima da će im Duh Sveti pomoći
dozivajući im u pamet svaku svoju riječ i duboko je shvatiti (usp. Iv 14,26), kako ne pomisliti na
Mariju, koja je u svome srcu, hramu Duha Svetoga, razmišljala i vjerno tumačila sve ono što je
njezin Sin govorio i činio? Na taj način, već prije i poglavito nakon Uskrsa, Isusova Majka postala
je također Majka i uzor Crkve.

https://www.youtube.com/watch?v=j0c85ktexLY&amp;ab_channel=VaticanNews


Dragi prijatelji, upravo usred ovog marijanskog mjeseca, imat ću radost, sljedećih dana, pohoditi
Portugal. Posjetit ću glavni grad Lisabon i Porto, drugi po veličini grad u zemlji. Glavno odredište
mojega putovanja bit će Fatima, koju ću pohoditi u prigodi desete obljetnice proglašenja blaenim
dvoje pastira Jacinte i Francisca. Po prvi put ću to marijansko svetište, koje je bilo tako drago
časnom Ivanu Pavlu II., pohoditi kao Petrov nasljednik. Pozivam sve da me prate na tome
putovanju, sudjelujući aktivno molitvom: s jednim srcem i jednom dušom zazovimo zagovor
Djevice Marija za Crkvu, osobito za svećenike i za mir u svijetu.
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