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Molimo za mir i za misije

Na kraju ovoga slavlja, htio bih ponovno pozdraviti sve vas, dragi napuljski prijatelji, te vam izraziti
svoju zahvalnost za srdačan doček koji ste mi pripremili. Poseban pozdrav elio bih uputiti posebno
izaslanstvima iz raznih dijelova svijeta koja su ovamo došla kako bi sudjelovala na Međunarodnom
susretu za mir u organizaciji Zajednice svetog Egidija, a čija je tema: "Za svijet bez nasilja - religije
i kulture u dijalogu". Neka i ova vana kulturna i vjerska inicijativa pridonese učvršćenju mira u
svijetu. Molimo za to. No, molimo danas na osobiti način i za misije, jer obiljeava se Svjetski dan
misija, čije je geslo doista znakovito: "Sve Crkve za čitav svijet". Svaka mjesna Crkva
suodgovorna je za evangelizaciju cijeloga čovječanstva, a ovu suradnju među Crkvama potaknuo
je osobito papa Pio XII. prije pedeset godina enciklikom Fidei donum. Ne dopustimo da uzmanjka
naša duhovna i materijalna podrška onima koji djeluju u misijskim područjima: svećenicima,
redovnicima, redovnicama i laicima, koji nerijetko u svome radu susreću velike teškoće, a ponekad
čak i progonstva. Povjeravamo ove molitvene nakane Blaenoj Djevici Mariji, koju u mjesecu
listopadu rado zazivamo pod naslovom pod kojim se časti u oblinjem svetištu u Pompejima:
Kraljica svete krunice. Povjeravamo joj posebice mnoge useljenike koji su ovamo hodočastili iz
Caserte. Neka Blaena Djevica štiti i one koji se na razne načine zauzimaju za opće dobro i za
pravedan poredak u društvu, kao što je to naglašeno na 45. socijalnom tjednu talijanskih katolika,
koji je odran upravo ovih dana u Pistoji i Pisi, stotinu godina nakon prvoga takvog tjedna što ga je
potakao Giuseppe Toniolo, poznati kršćanski ekonomist. Mnogi su problemi i izazovi danas pred
nama. Potrebna je snana zauzetost sviju, posebice vjernika laika koji rade na polju socijalne skrbi i
u politici, kako bi se svakoj osobi, a naročito mladima, osiguralo neophodne uvjete za razvoj
njihovih prirodnih talenata i dozrijevanje velikodušnih ivotnih odluka u sluenju članovima njihovih
obitelji i čitavoj zajednici.
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