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Svjetski dan molitve za zvanja

Draga braćo i sestre!

Danas, na četvrtu vazmenu nedjelju, nedjelju "Dobrog Pastira", obiljeava se Svjetski dan molitve
za zvanja. Svi vjernici potaknuti su da na osobiti način mole za zvanja u svećeništvo i u posvećeni
ivot. Jutros sam u bazilici sv. Petra s radošću zaredio 22 novih svećenika. Dok srdačno
pozdravljam ove nove prezbitere zajedno s članovima njihovih obitelji i prijateljima, pozivam vas
da se prisjetite svih onih koje Gospodin nastavlja imenom pozivati, kao što je to učinio s
apostolima na obali Galilejskog jezera, da postanu "ribari ljudi", to jest njegovi najizravniji suradnici
u navještaju Evanđelja i sluenju Kraljevstvu Bojem u ovom našem vremenu. Za sve svećenike
molimo dar ustrajnosti: da ostanu vjerni molitvi, uvijek novom pobonošću slave svetu misu, ive u
osluškivanju Boje Riječi te se dan za danom suoblikuju osjećajima i postupcima Isusa Dobrog
Pastira. Molimo, također, za sve one koji se pripravljaju za svećeničku slubu i za odgojitelje u
sjemeništima u Rimu, u Italiji i čitavome svijetu; molimo za obitelji, kako bi u njima nastavilo klijati i
dozrijevati "sjeme" poziva na ministerijalno svećeništvo.

Ove je godine tema Svjetskog dana molitve za zvanja "Poziv na sluenje Crkvi koja je zajedništvo".
II. vatikanski sabor, eleći prikazati otajstvo Crkve u našem vremenu, dao je prednost pojmu
"zajedništva". U tom smislu veliku vanost dobiva bogata različitost darova i slubi u Narodu Bojem.
Svi krštenici pozvani su pridonositi djelu spasenja. U Crkvi postoje, međutim, neka zvanja osobito
posvećena sluenju zajedništvu. Najodgovorniji za katoličko zajedništvo sam je papa, nasljednik
Petrov i biskup Rima; s njime su čuvari i učitelji jedinstva i biskupi, nasljednici apostola,
potpomognuti prezbiterima. No, u slubi zajedništva nalaze se i posvećene osobe i svi vjernici. U
srcu Crkve kao zajedništva stoji Euharistija: različita zvanja od toga najvišega sakramenta
zahvaćaju duhovnu snagu za neprestanu izgradnju u ljubavi jedinstvenoga crkvenog Tijela.



Obraćamo se sada Mariji, Majci Dobrog Pastira. Ona, koja je spremno odgovorila na Boji poziv
rekavši: "Evo slubenice Gospodnje" (Lk 1,38), neka pomogne svima da s radošću i raspoloivošću
prihvate Kristov poziv da budu njegovi učenici, uvijek pokretani eljom da čine "jedno srce i jednu
dušu" (usp. Dj 4,32).
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