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Z A D A R S K I NADBISKUP ŽELIMIR P U L J I Ć SUDIONIK S U S R E T A 
MLADIH U M A D R I D U 

Susret kao svjedočanstvo 
vrednota koje su nekim 

zakonima ugrožene 
Z A D A R - Zadarski nad

biskup Želimir Puljić u ime 
Vijeća HBK za mlade sud
jeluje na Svjetskom susretu 
mladih u Madridu, gdje je 
stigao u četvrtak 18. ko
lovoza. Nakon Kolna, 
mons. Puljiću je to drugo 
sudjelovanje na Svjetskom 
susretu mladih, a u Madridu 
će sudjelovati u svim sa
držajima susreta do zadnjeg 
dana njegova održavanja. 
Mons. Puljića je po dolasku 
u Madrid dočekao Neven 
Pelicarićv hrvatski velepo
slanik u Španjolskoj, rodom 
iz Zadarske nadbiskupije, 
koji je osobno poželio izra
ziti dobrodošlicu nadbisku
pu. Pred polazak na put 
mons. Puljić je iznio svoj 
doživljaj i očekivanje od 
događaja u Španjolskoj, ko
jeg je, rekao je, u minijaturi 
susreta hrvatske mladosti, 
prošle godine doživio u Za-

Susret u Madridu vidim kao lijepu poruku su
vremenim Europljanima da zajednički mogu gra
diti svoju budućnost. Taj će susret i na lokalnom 
planu Španjolske imati pozitivne efekte u svje
dočanstvu vrednota koje su nekim zakonima 
ugrožene, ali ne samo u Španjolskoj, nažalost, ti 
su se zakoni proširili i u drugim državama, ističe 
zadarski nadbiskup 



„Susret u Madridu vidim 
kao lijepu poruku suvre
menim Europljanima da za
jednički mogu graditi svoju 
budućnost. Taj će susret i na 
lokalnom planu Španjolske 
imati pozitivne efekte u 
svjedočanstvu vrednota ko
je su nekim zakonima 
ugrožene, ali ne samo u 
Španjolskoj, nažalost, ti su 
se zakoni proširili i u dru
gim državama. Mladi koji će 
u Madridu biti zajedno, mo
liti, svjedočiti i biti uje
dinjeni s papom, moći će 
ponuditi drugačiji pogled na 
život, obitelj i svijet" rekao 
je mons. Puljić istaknuvši 
da će se na susretu okupiti 
naročito mladi iz Europe. 
,,A Europa sad ide nekoj 
svojoj budućnosti koja još 
nije izvjesna i jasna; ali 
stremi prema nekom uje* 
dinjenju i onome što je u 
srednjem vijeku Crkva stva
rala od različitih država; 

dio bih se reći da je snaga, 
molitva i susret mladih u 
Santiagao de Composteli 
1989. g. pomogao da se taj 
zid rastopi. Zid koji je di
jelio Europu na dva svijeta 
odjednom je iščezao, nes
tao. Svijeće i molitve su 
pomogle da se ta barijera 
uklonila" rekao je mons. 
Puljić, dodavši da su i plo
dovi susreta mladih brakovi 
među sudionicima i porast 
duhovnih zvanja. Prema za
dnjoj statistici papinskog 
godišnjaka porast je duhov
nih zvanja u zemljama gdje 
je bila kriza u tom pogledu, 
u Americi i Europi. 

Susret ovozemaljske i 
nebeske Crkve 

Nadbiskup je podsjetio i 
na pismo 'Komu ćemo ići 
Gospodine? Ti imaš riječi 

Iz Z a d r a je u Madr id 

Crkva je bila snaga koja je 
sve povezivala" rekao je 
nadbiskup. Istaknuo je da 
se Svjetski susret mladih 
drugi put održava u Špa
njolskoj; prvi put u San
tiago de Composteli, stje
cištu različitih naroda u 
mjestu sv. Jakova apostola, 
1989. g., značajne godine 
pada Berlinskog zida. „Usu-

otputovalo 1 8 0 mladih 

života vječnog' koje je papa 
Benedikt XVI. prošle go
dine napisao povodom sus
reta u Madridu. Time je 
pozvao mlade da razmišlja
ju koje je njihovo središte i 
ako ga nađu, neka ne za
borave da je on prije njih 
našao. „Niste vi ti koji 
tražite Krista nego Krist 
traži vas. I radostan je ako 

vas nađe. U svom drugom 
pismu uoči Madrida papa je 
pozvao mlade da razmišlja
ju o Kristu kao središtu i 
nas nazidanih na Krista, što 
je i geslo susreta u Ma
dridu" rekao je mons. Pu
ljić. Istaknuo je da je prošle 
godine bilo 25 godina od 
inicijative bi. Ivana Pavla II. 
da se susreti mladih 
održavaju. Benedikt XVI. to 
nastavlja. „On ne krije zah
valnost i javno to govori, 
'zahvaljujemo karizmi moga 
dragog, voljenog predšas-
nika'. I za svaki susret trudi 
se pripremati mlade važnim 
i temeljitim temama. Kad je 
Ivan Pavao II. 1985. g. 
započeo te susrete, moram 
reći da smo svi pomalo bili 
iznenađeni i u određenim 
krugovima skeptični. Što to 
znači sad; ne samo da je 
tražio da se mladi okupe na 
svjetskoj razini, nego je za
dužio i biskupe 'Učinite u 
svojim biskupijama da se 
pastoralu mladih posveti 
osobita pozornost'. I zaista 
osjećamo plodove te nje
gove blagoslovljene inicija
tive. Ivan Pavao II. išao je s 
kontinenta na kontinent; i u 
staračkim godinama, kad je 
jedva hodao, sa svojim je 
štapom mahao mladima i 
dao do znanja 'Tu sam, i 
radujem se s vama!'" rekao 
je mons. Puljić, zaključivši 
kako je susret u Madridu 
pod okriljem devet nebeskih 
zaštitnika: „devet velikih 
španjolskih svetaca, među 
kojima su i Terezija Avilska 
i Ivan od Križa, i drugi 
veliki sveci koji su zadužili 
španjolsku prošlost i danas 
su aktualni. Zato taj susret 
nije samo ovozemaljski sus
ret mladosti, nego i susret 
ovozemaljske i nebeske Cr
kve". 

Ines G r b i ć 


