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Bez nedjelje mi kršćani ne moemo ivjeti

Draga braćo i sestre!

Nastavlja se Godina euharistije, kako je to htio ljubljeni papa Ivan Pavao II., ne bi li se u svijesti
vjernika ponovno oivjelo ono divljenje pred ovim velikim sakramentom. U ovo jedinstveno
euharistijsko vrijeme, jedna od tema koje se ponavljaju je tema nedjelje, dana Gospodnjega, tema
koja je bila i u središtu nedavnoga talijanskoga Euharistijskoga kongresa, što se odrao u Bariju. U
tijeku završnoga slavlja, i sam sam istaknuo da sudjelovanje na nedjeljnoj misi svaki kršćanin
mora osjetiti, ne kao nametanje ili teret, nego kao potrebu i radost. Okupiti se zajedno s braćom,
slušati Riječ Boju i hraniti se Kristom, rtvovanim za nas, iskustvo je koje daje smisao ivotu, koje u
srca ulijeva mir. Bez nedjelje mi kršćani ne moemo ivjeti. Stoga su roditelji pozvani učiniti sve da
njihova djeca otkriju vrijednost i značenje odgovora na Kristov poziv, kojim se saziva čitava
kršćanska obitelj oko nedjeljnoga stola.

U tom odgojnom hodu, među najznačajnije trenutke pripada prva pričest, pravo slavlje za upnu
zajednicu, koja po prvi put prima svoju najmanju djecu oko stola Gospodnjega. Kako bi se
podvukla vanost toga događaja za obitelj i za upu, sljedećega 15. listopada odrat ću Vatikanu, ako
Bog da, poseban katehetski susret s djecom, osobito djecom iz Rima i Lacija, koja su tijekom ove
godine primila prvu pričest. Taj slavljenički skup dogodit će se gotovo na kraju Godine euharistije,
dok će već biti u tijeku redovna skupština Sinode biskupa što će se baviti euharistijskim otajstvom.
Bit će to zgodna i lijepa prilika da se potvrdi bitna uloga što je u odgoju i duhovnom rastu
najmanjih zauzima euharistija. Već od sada povjeravam taj susret Djevici Mariji, kako bi nas ona
naučila još više ljubiti Isusa, u trajnom razmatranju njegove Riječi i klanjanju njegovoj euharistijskoj



prisutnosti, te nam pomogla da mladim naraštajima otkrijemo "dragocjeni biser" euharistije, koji
daje ivotu pravi i puni smisao.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Pozdravljam darivatelje krvi iz cijeloga svijeta, posebice one okupljene danas na Trgu Sv. Petra,
pristigle prigodom Svjetskog dana darivatelja krvi, koji će se obiljeiti prekosutra. Draga braćo,
znam da se sudjelovali na misi kojom je predsjedao kardinal Lozano Barragan, predstojnik
Papinskoga vijeća za pastoral zdravstvenog osoblja. Krist, koji nas je otkupio svojom krvlju, neka
uvijek bude primjer vašem darivanju.

                  

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


