Opoldanski nagovor papeža Janeza Pavla II.
Nedelja, 21. decembra 2003
Napoved:

Trg sv. Petra v Vatikanu že naznanja bližnje praznovanje. Na sredi ga krasi mogočno
božično drevo, pod njim pa so - zaenkrat še zakrite - letošnje jaslice, ki jim manjkajo
samo še dodatki. Ravno s to temo izpolnjevanja
zunanje in notranje božično podobe, je papež Janez
Pavel II. začel svoj današnji opoldanski nagovor. Več o
njegovi vsebini pa v prispevku s. Brigite Zelič.
Posnetek:

Papež Janez Pavel II. je ves svoj današnji nagovor pred
molitvijo Angelovega čaščenja uglasil na našo
notranjo pripravo božičnega praznovanja, pri čemer naj bi nam bilo v oporo tudi
zunanje dogajanje. Podobno kot zdaj z zadnjimi potezami spopolnjujemo jaslice in
božično drevesce, je treba za doživljanje vélike skrivnosti vere Gospodovega rojstva,
razpoložiti in pripraviti tudi našega duha.
V zadnjih adventnih dneh nam bogoslužje posebej približa Marijin lik. Ob tem je
sveti oče spomnil, da se je Odrešenikovo učlovečenje začelo najprej v Marijinem
srcu, ko je z odgovorom polnim vere "Tukaj sem!", sprejela Božje povabilo k
materinstvu.
Tako za nas velja, da moramo biti močno zazrti vanjo, in se nanjo obračati v molitvi,
če hočemo dojeti pravi pomen Božiča. Marija, Mati v najbolj vzvišenem pomenu
besede, nam pomaga dojeti najgloblji pomen rojstva njenega Božjega Sina.
"Ob tem naj bo naše zadržanje prežeto s ponižnostjo, tihoto, čudenjem in veseljem,"
nas je povabil sveti oče. Marija nas posebej spodbuja k ponižnosti, da bi lahko Bog
našel prostor v srcu, ki ne bo zatemnjeno z napuhom in prevzetnostjo. Kaže nam na
vrednost tihote, ki zna prisluhniti pesmi angelov in zazna nežen dojenčkov glas;
tihote, ki je ne bosta zadušila hrup in zmedenost.
Ob koncu nas je papež Janez Pavel II. povabil, naj se skupaj z Marijo ustavimo ob
jaslicah z dušo polno notranjega čudenja in naj okušamo preprosto in čisto veselje, ki
ju Jezus prinaša človeštvu.
V sveti noči bo On, ki je Zvezda, ki vzhaja z višave in Sonce pravičnosti, prinesel luč
človeku, ki ječi v temi in smrtni senci.
Bogoslužje današnje IV. adventne nedelje naj nam pomaga doživljati Marijino
čutenje in živeti v pozornem pričakovanju Kristusovega rojstva.

