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Solidarnost, pravda i mir - stupovi ljudske obitelji

Draga braćo i sestre!
Obraćam vam se prvi puta s ovoga prozora, kojega je ljubljeni lik moga prethodnika učinio
poznatim nebrojenim osobama iz čitavoga svijeta. Iz nedjelje u nedjelju Ivan Pavao II., vjeran tim
susretima koji su postali dragi običaj, pratio je kroz više od četvrt stoljeća povijest Crkve i svijeta, a
nama se i dalje čini bliim no ikada. Moj prvi osjećaj je osjećaj zahvalnosti prema onima koji su me
ovih dana podrali molitvom i prema svima koji su mi iz svih krajeva svijeta poslali poruke i čestitke.
S osobitom bih ljubavlju htio pozdraviti pravoslavne Crkve i ostale istočne Crkve, koje ove nedjelje
slave Uskrsnuće Kristovo. Ovoj našoj dragoj braći upravljam tradicionalni radosni navještaj:
Christos anesti! Da, Krist je uskrsnuo, doista je uskrsnuo. Od srca im elim da proslava Uskrsa za
njih bude jedna zajednička molitva ispunjena vjerom i hvalom Onoga koji je naš zajednički
Gospodin, i koji nas poziva da se odlučno zaputimo prema punome zajedništvu.
Danas liturgijskim spomendanom svetoga Josipa radnika, toliko dragim kršćanskome narodu,
započinjemo mjesec svibanj. Taj je spomendan ustanovio papa Pio XII., časne uspomene, prije
točno pedeset godina, kako bi podvukao vanost rada, kao i prisutnosti Krista i Crkve među
radničkim svijetom. I u današnjem je društvu potrebno svjedočiti "Evanđelje rada", o kojemu je
govorio Ivan Pavao II. u enciklici Laborem exercens.
elja mi je da ne uzmanjka posla, osobito za mlade, te da uvjeti rada sve više poštuju dostojanstvo
ljudske osobe. S ljubavlju mislim na sve radnike te pozdravljam one koji su se okupili na Trgu Sv.
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Petra, članove brojnih udruga. Posebice pozdravljam prijatelje iz ACLI (Kršćanske udruge
talijanskih radnika), koji ove godine slave šezdesetu obljetnicu utemeljenja, te im elim da nastave
ivjeti "kršćansko bratstvo" kao vrijednost što je valja utjeloviti u području rada i društvenoga ivota,
kako bi solidarnost, pravda i mir postali stupovi na kojima će se izgraditi jedinstvo ljudske obitelji.
Na koncu upućujem misao Mariji: njoj je osobito posvećen mjesec svibanj. Riječju, a još više
primjerom, papa Ivan Pavao II. naučio nas je motriti Krista Marijinim očima, vrednujući posebice
molitvu svete krunice. Pjevanjem "Kraljice neba" povjerimo Djevici sve potrebe Crkve i
čovječanstva. Nakon molitve Kraljice neba: Ovih dana često mislim na narode koji trpe zbog
ratova, bolesti i siromaštva. Danas, na osobiti način, elim biti blizak dragim stanovnicima Toga,
pogođenim bolnim unutarnjim sukobima. Za sve te narode molim dar sloge i mira.
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