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Sveta Obitelj je prava škola evanđelja

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Kako samo lijepo pjevaju ovi mladići! Sjajni ste!

U ozračju radosti koja je svojstvena Božiću, slavimo ove nedjelje blagdan Svete Obitelji. Ponovno
mi se u misli vraća veliki susret u Philadelphiji, u rujnu prošle godine; mnoge obitelji s kojima sam
se susretao na apostolskim putovanjima; kao i obitelji diljem svijeta. Želim ih sve pozdraviti s
ljubavlju i zahvalnošću, osobito u ovom našem vremenu, u kojem je obitelj izložena
nesporazumima i poteškoćama raznih vrsta koji je slabe.

Današnje Evanđelje poziva obitelji da dokuče svjetlo nade koje izbija iz nazaretske kuće, u kojoj
se odvijalo u radosti Isusovo djetinjstvo, koji – kaže sveti Luka – "napredovaše u mudrosti, dobi i
milosti kod Boga i ljudi" (2, 52). Obitelj Isusa, Marije i Josipa je za svakog vjernika, a osobito za
obitelji, prava škola evanđelja. Tu se divimo ispunjenju Božjeg nauma učiniti obitelj posebnom
zajednicom života i ljubavi. Tu učimo da je svaka kršćanska obitelj pozvana biti "domaća Crkva",
kako bi bila žarištem iz kojeg isijavaju evanđeoske kreposti i postala kvasac dobra u društvu.
Tipična obilježja Svete Obitelji su: sabranost i molitva, uzajamno razumijevanje i poštivanje,
požrtvovnost, rad i solidarnost.
Iz primjera i svjedočanstva Svete Obitelji, svaka obitelj može izvući vrijedne smjernice za način
života i životne izbore, i može crpiti snagu i mudrost za svakodnevni život. Gospa i Sveti Josip uče
prihvaćati djecu kao dar od Boga, rađati ih i odgajati surađujući na čudesan način u Stvoriteljevu
djelu i dajući svijetu, u svakom djetetu, novi osmijeh. U obitelji u kojoj vlada jedinstvo djeca
odrastaju živeći smisleno i plodonosno iskustvo besplatne ljubavi, nježnosti, uzajamnog
poštivanja, uzajamnog razumijevanja, opraštanja i radosti.
Želim se usredotočiti posebno na radost. Prava radost koja se doživljava u obitelji nije nešto
nasumično i slučajno. To je plod duboke radosti među osobama, koja daje kušati ljepotu
zajedništva, uzajamnog podupiranja na životnom putu. Ali u temelju radosti uvijek je Božja
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prisutnost, njegova topla, milosrdna i strpljiva ljubav prema svima. Ako se vrata obitelji ne otvore
Božjoj prisutnosti i njegovoj ljubavi, obitelj gubi sklad, prevladavaju individualizmi i gasi se radost.
Nasuprot tome, obitelj koja živi radost, radost života, radost vjere prenosi je spontano, ona je sol
zemlje i svjetlo svijeta, ona je kvasac za cijelo društvo.
Neka Isus, Marija i Josip blagoslove i štite sve obitelji u svijetu, da u njima vladaju vedrina i radost,
pravda i mir, koje je Krist svojim rođenjem donio kao dar ljudskom rodu.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

u ovom trenutku sam u mislima s brojnim kubanskim migrantima koji se nalaze u teškoćama u
Srednjoj Americi, od kojih su mnogi žrtve trgovine ljudima. Pozivam zemlje regije da velikodušno
obnove sve potrebne napore kako bi se pronašlo blagovremeno rješenje te humanitarne tragedije.

Srdačno pozdravljam danas sve obitelji prisutne na trgu. Hvala vam na vašem svjedočanstvu.
Neka vas Gospodin prati svojom milošću i podupire vas u vašem svakodnevnom hodu.

[…]
Svima želim ugodnu nedjelju. Hvala vam još jednom na čestitkama i molitvama: nastavite moliti za
mene. Dobar tek i do viđenja!
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