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Nosite nedjelju u svijet!

Draga braćo i sestre!

Za mene je, ovog jutra, bilo posebno lijepo iskustvo slaviti s vama Dan Gospodnji na tako
dostojanstven i svečan način. Euharistijski obred, kada se slavi kako dolikuje, pomae nam da
postanemo svjesni goleme veličine dara koji nam Bog daje na misi i ispunja nas dubokom
radošću. Stoga sam zahvalan onima koji su, svojim doprinosom u pripravi i ostvarenju bogosluja ili
također svojim sabranim sudjelovanjem u svetim otajstvima, stvorili ozračje u kojem se Boja
prisutnost stvarno ivo osjeća.

Razmišljanje o smislu nedjelje i o današnjem ulomku iz evanđelja pomau nam otkriti da Boja
ljubav, koja je "samu sebe izgubila" za nas predavši se za nas, daje nutarnju slobodu da
"izgubimo" svoj ivot, kako bi tako pronašli pravi ivot. Dioništvo u toj ljubavi je također Mariji dala
snage za njezin bespridrajni "da". Osjetivši tu smjernu i njenu Boju ljubav, koja za ostvarenje
svoga nauma ljubavi očekuje slobodnu suradnju svoga stvorenja, Djevica se mogla bez imalo
oklijevanja s punim povjerenjem predati u Boje ruke. Potpuno raspoloiva, potpuno otvorena u
dubini svoga srca i slobodna od sebe, dala je mogućnost Bogu da je, po Duhu Svetom, ispuni
svojom ljubavlju. Tako je Marija mogla primiti u samoj sebi Sina Bojega i dati svijetu Spasitelja koji
se darovao njoj.

I nama je, u euharistijskom slavlju, danas darovan Sin Boji. Onaj tko se pričestio nosi sada u sebi
na osobit način Gospodina uskrsloga. Kao što ga je Marija nosila u svojem krilu – nevino malo
ljudsko biće, potpuno ovisno o majčinoj ljubavi – tako se Isus Krist, pod prilikama kruha, dao
nama, draga braćo i sestre. Ljubite ga kao što ga je ljubila Marija! Nosite ga ljudima kao što ga je
Marija nosila Elizabeti, pobudivši u njezinu srcu klicanje i radost! Djevica je Bojoj Riječi darovala



ljudsko tijelo, kako bi ona mogla ući u svijet. Dajte i vi svoje tijelo Gospodinu, postajući sve više
oruđe Boje ljubavi, hram Duha Svetoga! Nosite nedjelju s njezinim velikim darom u svijet!

Molimo Mariju da nam nauči da, poput nje, postanemo slobodni od nas samih, kako bi u
raspoloivosti za Boga pronašli svoju pravu radost, pravi ivot i istinsku i trajnu radost.
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