Opoldanski nagovor papeža Janeza Pavla II.
Nedelja, 30. 11. 2003

Napoved:
Kot vsako nedeljo, je papež Janez Pavel II. tudi danes pred opoldansko molitvijo Angelovega
čaščenja, nagovoril romarje, zbrane na trgu sv. Petra v Vatikanu. V svojem nagovoru je povabil, naj
v adventnem času svoje življenje uravnavamo tako, da bo prinašalo sadove blagodejnega miru.
Voditelje velikih verstev pa je vnovič pozval k skupnemu zavzemanju za mir na svetu.
Več o vsebini papeževega nagovora, sestra Brigita Zelič:
"Danes se začenja adventni čas, to je čas, ki nas vabi k duhovni prenovi v pripravi na Božič," nas je
v svojem opoldanskem nagovoru spomnil papež Janez Pavel II. in nadaljeval: "V bogoslužju
odmeva glas prerokov, ki naznanjajo Odrešenikov prihod in vabijo k molitvi in k spreobrnjenju
srca." "Pripravite Gospodovo pot!" (Lk 3,4), je klical Janez Krstnik, zadnji in hkrati največji med
njimi.
Prihaja Kristus, ki je Knez miru. Pripraviti se na njegov prihod zato pomeni, da v sebi in v svetu
vnovič prebudimo upanje po miru. Gre najprej za mir v naših srcih. Gradimo ga tako, da odložimo
orožje mržnje, maščevanja in raznovrstne sebičnosti. Takšen mir svet močno potrebuje.
Sveti oče je nato dejal, da z veliko bolečino misli zlasti na zadnje prizore nasilja na Srednjem
vzhodu in na afriški celini ter prav tako na tiste, ki jih omenja vsakdanja kronika v mnogih drugih
delih sveta.
Nato je voditeljem velikih verstev sveta ponovil poziv, naj skupaj z njim združijo svoje moči v
oznanjevanju ne-nasilja, odpuščanja in sprave! Kajti: "Blagor krotkim, saj bodo deželo podedovali"
(Mt 5,5).
Ob sklepu svojega nagovora je s svojo mislijo poromal k Mariji, saj se na tej adventni poti
pričakovanja in upanja cerkvene skupnosti bolj kot kdaj koli vživljajo v njeno čutenje. Prosil jo je,
naj nam Ona, ki je Devica pričakovanja, pomaga odpreti svoja srca Jezusu, ki s svojim prihodom
med nas, prinaša celemu človeštvu neprecenljivi dar miru.
Po molitvi in blagoslovu se je papež Janez Pavel II. spomnil še jutrišnjga svetovnega dneva boja
proti AIDS-u. Gre za bolezen, ki se žal še vedno močno širi zlasti v revnejših delih sveta. Dejal je,
da medtem ko moli za vse, ki jih je zadela ta nesreča, izreka besedo spodbude tistim, ki se v Cerkvi
zanje zavzemajo in jih v bolezni negujejo ter duhovno spremljajo.
Na koncu svojega današnjega nagovora je sveti oče poseben pozdrav namenil še članom skupnosti
Svetega Egidija, ki danes v povezanosti s številnimi mesti sveta, začenjajo novo mednarodno
kampanjo proti smrtni obsodbi.
(s. Rezka Krajnik)

