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PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 14. prosinca 2008.

Radujte se!

Draga braćo i sestre!
Ova se nedjelja, treća u vremenu došašća, naziva "nedjelja gaudete", "radujte se", jer ulazna
antifona svete mise preuzima izraz sv. Pavla iz Poslanice Filipljanima koji kae: "Radujte se u
Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se". I odmah potom dodaje povod za to: "Gospodin je blizu!"
(Fil 4, 4-5). Eto razloga za radost. No, što znači da je "Gospodin blizu"? U kojem smislu trebamo
shvatiti tu Boju "blizinu"? Apostol Pavao, pišući kršćanima u Filipima, očito misli na Kristov ponovni
dolazak, te ih poziva da se raduju jer je to sigurno. Ipak, sam sv. Pavao u Poslanici Solunjanima
opominje kako nitko ne moe znati trenutak Gospodnjega dolaska (usp. 1 Sol 5, 1-2) te kae kako
se treba čuvati svakog alarmantnog stanja, gotovo kao da neposredno predstoji Kristov dolazak
(usp. 2 Sol 2, 1-2). Tako je Crkva, već tada, prosvijetljena Duhom Svetim, sve bolje shvaćala da
Boja "blizina" nije pitanje prostora i vremena, nego pitanje ljubavi. Ljubav zbliava! Predstojeći će
nas Boić podsjetiti na tu temeljnu istinu naše vjere te ćemo, pred jaslicama, moći okusiti kršćansku
radost, promatrajući u novorođenome Isusu lice Boga koji nam je iz ljubavi postao blizak.
U tom svjetlu, pravo mi je zadovoljstvo obnoviti lijepu tradiciju blagoslova "Djetešcâ" ("Bambinelli"),
kipića Djeteta Isusa koji će se stavljati u jaslice. Osobito se obraćam vama, dragi dječaci i
djevojčice u Rimu, koji ste jutros došli s "Djetešcima" koje sada blagoslivljam. Pozivam vas da mi
se pridruite pozorno prateći ovu molitvu:
Boe, naš Oče,
ti si toliko ljubio ljude
da si nam poslao svojeg jedinog Sina Isusa
koji se rodio od Djevice Marije
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kako bi nas spasio i ponovo doveo k tebi.
Molimo te da s tvojim blagoslovo
ovi likovi Isusa, koji ima doći među nas
budu, u našim domovima
znak tvoje nazočnosti i tvoje ljubavi.
Oče dobri
podari svoj blagoslov i nama,
našim roditeljima, našim obiteljima i našim prijateljima.
Otvori naše srce
kako bismo znali primati Isusa u radosti
uvijek činiti ono što on el
i vidjeti ga u svim
kojima je potrebna naša ljubav.
To te molimo u Isusovo ime
koji je tvoj ljubljeni Sin i dolazi svijetu dati mir.
On ivi i kraljuje u vijeke vjekova
Amen.
A sada zajedno molimo molitvu Anđeo Gospodnji, zazivajući Marijin zagovor da Isus, koji svojim
rođenjem ljudima donosi Boji blagoslov, bude prihvaćen s ljubavlju u svim domovima u Rimu i u
svijetu.
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