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Euharistija je škola ljubavi i solidarnosti

Draga braćo i sestre!

U Italiji i raznim drugim zemljama danas se slavi svetkovina Tijelova, koja je u Vatikanu i u ostalim
zemljama proslavljena već prošlog četvrtka. To je blagdan Euharistije, čudesnoga dara Krista koji
je nam je na Posljednjoj večeri htio ostaviti spomen svoje muke, otajstvo svoga tijela i krvi, zalog
velike ljubavi prema nama. Prije tjedan dana našu je pozornost privuklo otajstvo Presvetoga
Trojstva; danas smo pozvani upraviti svoje poglede prema svetoj hostiji: to je sâm Bog! Sama
Lubav! To je ljepota kršćanske istine: Stvoritelj i Gospodin svega postao je "sjeme pšenice" koje
treba biti posijano u našoj zemlji, u brazdama naše povijesti; postao je kruhom da bi ga se lomilo,
dijelilo i jelo; postao je našom hranom da bi nam dao ivot, sâm svoj boanski ivot. Rodio se u
Betlehemu, što na hebrejskom znači "kuća kruha", a kad je mnoštvu počeo propovijedati objavio je
da ga je Otac poslao na svijet kao "kruh ivi koji je s neba sišao", kao "kruh ivota".

Euharistija je škola ljubavi i solidarnosti. Tko se hrani kruhom Kristovim ne moe ostati ravnodušan
pred onim koji je, i u našim danima, lišen svakodnevnog kruha. Toliki roditelji jedva uspijevaju
namiriti dovoljno kruha za sebe i za svoju djecu. To je sve tei problem što ga međunarodna
zajednica teško rješava. Crkva ne samo da moli "kruh naš svagdanji daj nam danas", nego po
primjeru Gospodinovu na sve načine nastoji "umnoiti pet kruhova i dvije ribe" kroz bezbrojne
humanitarne inicijative, kako nikome ne bi nedostajalo ono što mu je potrebno za ivot.

Draga braćo i sestre, blagdan Tijelova neka bude prigoda da porastemo u toj konkretnoj brizi za
braću, posebice za siromašne. Neka nam tu milost izmoli Djevica Marija, od koje je Sin Boji uzeo
tijelo i krv, kao što to ponavljamo u poznatom euharistijskom hvalospjevu, koji su uglazbili najveći
skladatelji: "Ave verum corpus natum de Maria Virgine", a koji se zaključuje zazivom: "O Iesu



dulcis, o Iesu pie, o Iesu fili Mariae!" Marija koja je, noseći u svome krilu Isusa, bila ivo
"svetohranište" Euharistije, neka nam prenese istu vjeru u sveto otajstvo tijela i krvi svoga
boanskoga Sina, da ono doista bude središte našega ivota. Oko nje okupit ćemo se sljedeće
subote, 31. svibnja, u 20 sati, na Trgu sv.Petra, prilikom posebnoga slavlja o završetku
marijanskoga mjeseca.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

S dubokim osjećajima pozdravljam hodočasnike koji govore kineski, a koji su pristigli u Rim iz
cijele Italije prigodom Svjetskog dana molitve za Crkvu u Kini. Povjeravam milosrdnoj ljubavi Bojoj
sve one vaše sugrađane koji su ovih dana preminuli od posljedica potresa koji je pogodio veliko
područje vaše zemlje. Ponavljam izraze svoje osobne blizine svima koji proivljavaju trenutke
tjeskobe i patnje. Zahvaljujući bratskoj solidarnosti sviju, neka se stanovništvo tih krajeva što prije
vrati normalnome svakodnevnom ivotu. Zajedno s vama molim Mariju, Pomoćnicu kršćana, Našu
Gospu od Sheshana, da podri nastojanja svih koji u Kini, uz svakodnevne teškoće, nastavljaju
vjerovati, nadati se, ljubiti, da se nikad ne boje govoriti svijetu o Isusu i Isusu o svijetu, ostajući
uvijek vjerodostojni svjedoci njegove ljubavi sjedinjeni s Petrovom stijenom na kojoj je izgrađena
Crkva.

Poslije molitve Anđeoskog pozdravljenja Papa je pozdravio hrvatske hodočasnike na hrvatskom:

Od srca pozdravljam hrvatske hodočasnike, a osobito sudionike duhovnih vjebi Svetoga Ignacija iz
Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Neka vas u svakodnevnom nastojanju da prepoznajete
i vršite Boju volju vodi Duh Sveti i krijepi Sveta Pričest. Hvaljen Isus i Marija!
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