Zajedništvo Crkve bez “Jude”...

PROMIŠLJANJE

[...] Probleme koje je tada imao Gospodin i
pred kojima se našla apostolska zajednica, i danas ih susreće sveta Crkva. Problem Crkve je uvijek veći iznutra, nego izvana. Problem je kada unutra ima onih koji izdaju Gospodina i kad su im
važniji materijalni probitci od bratskog zajedništva.
Problem kad više vole spletke i zakulisne igre, nego Božju istinu. U tom slučaju dolazi do rastakanja
darova koje je Gospodin dao Crkvi, a u prvom redu ljubavi na koju je pozvao učenike nakon što je
Juda izišao. Mrzovoljni ljudi koji su netrpeljivi prema svakome tko im ne daje prostora za probitke,
redovito razgrađuju sve što je Gospodin mukotrpno stvarao. Osim toga, problem je što se ‘Juda’ u
Crkvi vješto prikriva i grčevito drži, jer je naišao na
najjednostavniji način kako riješiti svoj egzistencijalni problem. Jednako tako je problem što u svakome od nas čuči neki ‘mali Juda’ koji u manjoj ili
većoj mjeri traži svoje probitke nauštrb Crkve, drži
svoj položaj nauštrb crkvenoga zajedništva. I među nama ima onih kojima vjera i vjernost Gospodinu nisu prioritet, već oni imaju prioritete koje Gospodin nije definirao.
Baš zato sve ovo što se dogodilo s Judom,
treba biti poticaj i nama, jer tek nakon ‘što Juda
iziđe’ možemo se ostvarivati kao Crkva i kao Isusovi učenici. To znači da smo pozvani iz sebe samih odstranjivati sve ono što je izdajničko i grješno, a doista razorno djeluje na crkveno zajedništvo
i na bratske odnose u Crkvi. Ne preostaje nam
nego se oslobađati Judina sindroma netrpeljivosti i
podlosti, nemira i razdora, probitaka i strančarenja,
čega i danas ima u Crkvi i crkvenim ustanovama.
Samo tako možemo biti prava Gospodinova zajednica – Crkva koja uživa prisnu prisutnost svoga
Učitelja i živi u radosti njegova Svetoga Duha. [...]

POBAČAJ NIJE RJEŠENJE!

Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje,
Bože, kralju moj!
Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.
Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.
Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.
Otpjevni psalam: Ps 145, 8-13b

Pater Marko Glogović: Što učiniti kada majka
pod srcem nosi bolesno nerođeno dijete
[...] Što učiniti kada se ustanovi da majkatrudnica pod srcem nosi bolesno nerođeno dijete, kojemu
prijeti prerana smrt ili možda život u trpljenju nakon poroda? Glede ovoga životnog križa ponekih roditelja, trebamo pokrenuti ono najljudskije i najkršćanskije u sebi, jer
je riječ o neizrecivoj boli koju stvara ovo saznanje. Uz
djetešce se vežu uvijek najljepši osjećaji i planovi onih
koji ga s toliko veselja i ljubavi dočekuju. Međutim, biva
nažalost i tako da se u trudnoći otkrije kakva bolest, sindrom, te će mnogima biti ponuđeno samo jedno rješenje
kao nužno i ispravno: pobačaj. Ja bih ipak, osvjedočen s
nebrojenim sličnim iskustvima u preko dvadeset godina
rada u mnogim aspektima apostolata „za život“, ponudio
sasvim drukčiji odgovor na stvarnost bolesti nerođenog
djeteta. Pobačaj sigurno nije rješenje, nije izlaz, nije
točka već jedan zarez iza kojeg se otvaraju nove rane.
[...] Ja nisam doktor, ali jesam svećenik, svećenik
koji se tisuće puta susreo s problematikom pobačaja.
Božjom sam milošću odgovorio stotine i stotine roditelja
od tog čina. Nemam odgovore na sva pitanja, ali želim
biti putokaz koji će pokazivati na onoga koji je jedini pravi
odgovor i rješenje svake ljudske nevolje, na Isusa.
[...] Na kraju, znaš li koga da je u trpljenju zbog
moguće bolesti svojeg nerođenog djetešca, u dvojbama,
u strahovima i tjeskobama… molim te, slobodno mu daj
moju e-adresu i neka mi se javi. Ja sam i običan čovjek i
bijedan grešnik i svećenik koji je sam nebrojeno puta povrijedio onoga koji me pozvao, ali Bog mi je bio silno milosrdan i želim naviještati to milosrđe, svakako i onima
koji nose ranu abortusa na duši. Molim usrdno za one
koji žele postati roditelji. Ostavljam te s dvije istine u razmišljanju: pobačaj zaista nikada nije rješenje, što god ti
svijet govorio i kako god to tumačio i opravdavao: baš u
zatamnjenju tvoja vjera može zablistati. Drugo, put križa
je jedini put na kojemu ćeš otkriti pravu istinu o Bogu, o
sebi, o vremenu u kojem živiš. Ta će te istina toliko zaokupiti i nadahnuti, da ćeš jednom moći čak i zahvaliti za
žrtvu koju si podnio, primila. Dopusti da ti makar malo
pomognem, koliko znam i koliko me Gospodin podrži
milošću u tvojoj boli: pater.marko@gmail.com
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Zapovijed vam novu dajem:
ljubite jedni druge!
https://zagrebacka-policija.gov.hr/o-nama/
policijska-kapelanija-majke-bozje-kamenitih-vrata/

Evanđelje: Iv 13, 31-33a.34-35

Kršćanstvo čina

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen
Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i
njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još
sam malo s vama. Zapovijed vam
novu dajem: ljubite jedni druge; kao
što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite
jedni druge. Po ovom će svi znati da
ste moji učenici: ako budete imali
ljubavi jedni za druge.«

Umorni smo od riječi, od brbljanja, od onoga
“trebalo bi”, od velikih obećanja. Više nikomu ne vjerujemo. Inflacija riječi pogađa i kršćansku vjeru. Kršćanstvo
je za mnoge postalo religija “lijepih riječi”, ali ne i prakse.
“O Bože, svi znaju što bi trebalo činiti, ali nitko to ne čini!
Ne trebamo više proroke – trebamo – vršitelje!” – zavapit
će pjesnik Stefan Andres (1906.-1970.).

SV. IVAN NEPOMUK – 16. svibnja

U tome se sastoji bit samozavaravanja. Tek u
konkretnom činu upoznajemo sami sebe. O tome Goethe
na jednom mjestu piše: “Kako je moguće sebe upoznati?
Nikada promatranjem, samo djelujući. Pokušaj vršiti svoje
dužnosti, i odmah znaš kakav si. A što je tvoja dužnost?
Ono što zahtijeva dan.” Danski filozof Kierkegaard slično
razmišlja kada tvrdi da se kršćanska vjera naviješta činom (djelom), a ne govorom. On to naziva “kršćanstvo
čina”. Bog poziva čovjeka po svojoj Riječi na “skok u čin”.
Abraham Heschel, židovski filozof religije, to formulira na
sljedeći način: “Božansko pjeva u našim djelima, ono se
razotkriva u našem činu.” I nobelovac Albert Schweitzer
(1875.-1965.) priznaje da je htio postati liječnik kako bi
bez ijedne riječi mogao činiti dobro, pomagati ljudima.
Nakon što je okončao studij teologije, nije mogao zamisliti
novi život na koji poziva Isusovo evanđelje kao ‹teoriju o
religiji ljubavi›, bez ostvarenja te ljubavi u praksi. Poslušao je poziv apostola Ivana: “Dječice, ne ljubimo riječju i
jezikom, već djelom i istinom” (1 Iv 3, 18).

Češki mučenik, branitelj Crkve i čuvar ispovjedne tajne. Bio je prijatelj nevoljnika i glasoviti propovjednik koji je obratio tisuće izgubljenih duša.
Legenda tvrdi da ga je kralj dao ubiti
jer nije htio izdati grijehe (o navodnoj nevjeri) koje mu je ispovijedala kraljica. Zbog toga je proglašen mučenikom kao branitelj
Crkve i čuvar ispovjedne tajne.
Tijelo mu je pronađeno i najprije
pokopano u crkvi Svetoga Križa, a potom
preneseno u katedralu sv. Vida u Pragu.
Papa Benedikt XIII. proglasio ga je 1729. u
Lateranskoj bazilici svetim, i to kao mučenika ispovjedne tajne. Zazivaju ga kod kleveta, poplava, odavanja tajni, a zaštitnik je
Češke, praške nadbiskupije, ispovjednika,
čuvanja tajni, graditelja mostova, mlinara,
voda, šutnje te mnogih naselja, župa, crkava i kapela diljem svijeta i hrvatskih krajeva.
https://hkm.hr/svetac-dana/sveti-ivan-nepomuk/

Isus kaže: “Tko čini istinu, dolazi k svjetlosti” (Iv 3,
21); “Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam” (Iv 15, 14). Sveti Jakov razlikuje “zaboravna slušatelja” od “djelotvornoga izvršitelja”: “Budite vršitelji riječi, a
ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Jer ako je tko
slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri
svoje rođeno lice u zrcalu: promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše” (Jak 2, 22-25).

Poučan je u ovom kontekstu i primjer francuskog
kršćanskoga dobrotvora Abbe Pierrea (1912.-2007.). Jedne večeri nije mogao zaspati i slušao je radio u svojoj

sobi. Bila je hladna zimska noć 1954., kada je voditelj emisije pozvao slušatelje na
hitnu pomoć beskućnicima u Parizu. Izvještavao je o tome kako su te noći pronašli
smrznutu ženu na ulicama Pariza i kako
više od 2000 beskućnika provode noć u
hladnoći, bez krova i hrane, neki doslovno
goli. Toliko ga je potresla ta vijest da je, ne
oklijevajući ni časak, mobilizirao svoje sunarodnjake da daruju velike količine pokrivača, odjeće, hrane i novca za beskućnike. Čin (djelo) izvor je svetosti. Često se
najviše boje konkretnog čina upravo oni
kojima su puna usta lijepih riječi. Veliki
Shakespeare primjećuje: “Tko izgovara
riječi, čini malo, u to budite sigurni; ruke
trebamo, a ne jezike!” Djela su dokaz života, riječi su samo podsjetnik. Duhovnost
ne bi trebala postojati samo u mislima.
Duhovna se načela moraju provoditi u djelo, prakticirati i jačati hrabrošću našega
uvjerenja i požrtvovnošću. Ne može se
znanjem ući u bit poruke, nego samo načinom života. Vjersko znanje ne može zamijeniti vjersku praksu.
U današnjemu evanđelju Isus na
rastanku svojim učenicima daje ‹novu zapovijed› – ljubav. Ljubav je jezgra kršćanske vjere. O takvoj ljubavi ovisi kršćanska vjerodostojnost, snaga uvjerljivosti vjerničke zajednice: “Po ovome ćete
znati da ste moji učenici: ako budete imali
ljubavi jedni za druge” (Iv 13, 35). Zbog
toga i najmanji čin ljubavi više vrijedi od
tisuću riječi i najuzvišenijih namjera.
“Stablo nazivamo prema njegovim plodovima, a čovjeka prema njegovim djelima.” (R.W. Emerson)
Fra Anđelko Domazet
https://www.franjevci-split.hr/5-vazmena-nedjelja-3/

MAJKO BOŽJA KAMENITIH VRATA ZAŠTITNICE GRADA ZAGREBA I PU ZAGREBAČKE MOLI ZA NAS!

