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100. obljetnica posvete Sardinije Mariji

Draga braćo i sestre!
Na kraju današnjega svečanog euharistijskog slavlja upravljamo još jednom svoj pogled prema
"slatkoj Kraljici Sarda", čašćenoj na ovom brdu Bonaria. Kolike su slavne osobe tijekom stoljeća
ovamo došle da joj odaju počast! Koliki su joj moji prethodnici izrazili štovanje! Blaeni Pio IX.
odredio je njezinu krunidbu; sveti Pio X. prije sto godina proglasio ju je zaštitnicom cijele Sardinije;
Pio XI. dodijelio je novoj crkvi naslov manje bazilike; Pio XII. prije 50 godina duhovno se uprisutnio
na ovom mjestu pomoću posebne poruke prenijete izravno putem Radio Vatikana, a blaeni Ivan
XXIII. uputio je 1960. pismo u povodu ponovnog otvaranja ovoga svetišta nakon obnove. Prvi
papa koji je posjetio ovaj otok nakon 1650 godina bio je sluga Boji Pavao VI., koji je ovo svetište
pohodio 24. travnja 1970. A pred svetim likom Bogorodice u molitvi je zastao i ljubljeni Ivan Pavao
II., 20. listopada 1985. Slijedeći stope papa koji su mi prethodili, i sam sam izabrao svetište
Bonaria kako bih ovdje poduzeo pastoralni posjet kojim elim obuhvatiti cijelu Sardiniju.
Danas elimo obnoviti posvetu grada Cagliarija, Sardinije i svih njezinih stanovnika Mariji. Neka
Sveta Djevica nastavi bdjeti nad svima i nad svakim pojedinačno, da bi baština evanđeoskih
vrijednosti bila prenijeta na nove naraštaje i da bi Krist kraljevao u obiteljima, u zajednicama i u
raznim dijelovima društva. Posebice neka Majka Boja štiti sve kojima je u ovom trenutku potrebna
njezina majčinska pomoć: djecu i mlade, stare i obitelji, bolesne i sve koji trpe.
Svjesni vane uloge što je Marija vrši u ivotima svakoga od nas, kao njezini odani sinovi danas
slavimo njezino rođenje. Ovaj događaj predstavlja temeljni korak za nazaretsku obitelj, kolijevku
našega otkupljenja; događaj koji nas sve obuhvaća, jer svaki dar što ga je Bog dao Njoj, Majci,
dao ga je i misleći i na svakoga od nas, njezine sinove. Stoga, s izuzetnom zahvalnošću molimo
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Mariju, Majku utjelovljene Riječi i Majku našu, da čuva svaku zemaljsku mamu: one koje zajedno s
muevima odgajaju djecu u slonom obiteljskom ozračju i one koje se, s raznih razloga, same
moraju suočiti s tako teškim zadatkom. Neka sve one s predanjem i vjernošću vrše svoju
svakodnevnu slubu u obitelji, u Crkvi i u društvu. Za sve njih neka Bogorodica bude podrška,
utjeha i nada!
Pod Marijinim pogledom elim se spomenuti dragih stanovnika Haitija, koji su teško pogođeni
proteklih dana prolaskom triju uragana. Molim za njihove rtve, koje su naalost brojne, kao i za one
koji su ostali bez krova nad glavom. Izričem svoju bliskost cijeloj zemlji i nadam se da će do nje
što prije stići potrebna pomoć. Sve povjeravam majčinskoj zaštiti Naše Gospe Bonarijske.
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