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Okružen mladošću, papa je poručio Europi i
svijetu da možemo graditi drugačiji svijet

ZADAR - „Vraćam se neobično
obogaćen. Bili smo ohrabreni mla
dima. Biskupi i svećenici su poz
vani biti tješitelji, djelitelji tajna,
oni koji će ohrabrivati i učvršćivati
ljude u vjeri. To se od nas očekuje,
to je naš poziv i poslanje. No,
moram reći da se sa Svjetskog sus
reta mladih ja vraćam učvršćen i
ohrabren vjerom i hrabrošću mla
dih. To mi je drago iskustvo", rekao
je zadarski nadbiskup Želimir Puljić, sabirući po povratku iz Ma
drida dojmove s 26. svjetskog sus
reta mladih.
0
„Susret u Madridu nije bio samo
s mladima. Okružen mladošću, pa
pa Benedikt XVI. želio je poručiti
Europi i svijetu da možemo graditi
drugačiji svijet. I moramo! Ne sa
mo da ne možemo zajedno vje
rovati, nego ne možemo zajedno
^ivjeti, ako netko od braće gladuje.
fe možemo zajedno graditi buHućnost ako nemamo suosjećanja s
Igroženima i ljudima u patnji. Ne
možemo stvarati bolje društvo ako
nemamo osjećanja i suosjećanja.
Inače gradimo okrutno, nehumano
društvo. A želimo graditi humano,
kršćansko i bolje društvo" rekao je
mons. Puljić.

Različite boje, narodi,
rase...

Nadbiskupa je dojmio susret pa
pe s oboljelima u institutu San
Jose,
kojeg
smatra
porukom

Susret mladih u Madridu zaista je bio izvrsno osmišljen.
Mladi i svi ostali mogu zahvaljivati Bogu za te velike dane,
kazao je zadarski nadbiskup
društvu ponesenom zaboravom
ljudskosti. Papa je rekao da se naša
humanost mjeri s obzirom na to
kakav odnos imamo prema patnji i
patnicima. „Papa je iskoristio pri
godu susreta mladih, koji radi svoje
posebne energije može zaboraviti
takvu stvarnost, da pošalje i tu
poruku" rekao je mons. Puljić pod
sjetivši i na papin govor o potrebi
življenja u zajedništvu. Papa je na
glasio da prakticirati vjeru sam ne
ma težinu kao kada si s nekim. „To
je bogatstvo koje je susret mladih
pokazao u najljepšem i najauten-

tičnijem obliku. Bio je lijepa pri
goda osjetiti Crkvu koju predsta
vljaju različite boje, narodi, rase i
osjetiti se zajedno oko nasljednika
svetog Petra, u jednoj Crkvi, ra
dosni što svi svjedočimo istu vjeru"
rekao je nadbiskup. U susret sa
sjemeništarcima, bogoslovima i re
dovnicama smatra da je papa išao
na izvore, želeći naglasiti radikalnost. „Svijet ne gleda takvim
očima, gleda na korist. A papa im
kaže, vi slijedite nešto što svijet ne
razumije, ali pozivam vas, budite
vjerni idejama svog utemeljitelja,

Nadbiskup Puljić posjetio karmelićanke u Avili
Zadnjeg dana boravka u Španjolskoj nadbiskup Puljić je izrazio želju posjetiti klauzurni
samostan bosonogih karmelićanki u Avili u kojem su i tri Hrvatice iz Splita, među kojima
je i nekadašnja glumica Edita Majić. Učinio je to u pratnji Nevena Pelicarića, hrvatskog
veleposlanika u Španjolskoj. „Htio sam ih pozdraviti i dati do znanja da smo tu, da ih
pratimo, zahvaliti za njihovu žrtvu i molitvu, ne samo za Crkvu i Španjolsku, nego one u
srcu nose i hrvatski narod i potrebe. Osjetili smo njihovu radost, sreću i zadovoljstvo što
su to što jesu. Njihova odgojiteljica mi je rekla "Biskupe, računajte na nas, mi smo vaša
duhovna potpora, mi se žrtvujemo i molimo, kako bi kapetani mogli kormilariti brodom".
Dakle, njihov život nije bez smisla, ispunjen je jer se zauzimaju, mole i žrtvuju za Crkvu
kojoj trebaju dobri kapetani. Naše karmelićanke Hrvatice zaista su sretne i Bogu zahvalne
što mogu činiti to što čine. U susretu s njima iza rešetki osjetiš taj stav, sreću, pa i kada
se malo toga izrekne, osjeti se što čovjek širi oko sebe. Pitale su kako sam doživio pohod
Španjolskoj, susret mladih, kako je sve proteklo. S radošću su rekli da očekuju ulazak još
jedne redovnice u njihov samostan", rekao je mons. Puljić prenoseći njihove pozdrave
hrvatskom narodu i Crkvi iz koje su iznikle.

povezani s pastirima, radosni što >o
ste pripadnici Crkve Krista koji vas o
šalje svijetu. Svijet ne shvaća tu g
logiku, ali vi ste tu da radikalnom c/>
porukom svjedočite tu istinu", re
kao je mons. Puljić.

Mladi su bili puni radosti
Najviše ga se dojmio Križni put,
pun simbolike koji je sadržajem i
porukom povezao prošlost i sa
dašnjost. Prošlost je predstavljena
kulturnim blagom, velikim kipo
vima bratstava iz cijele Španjolske,
a sadašnjost životnim stvarnosti
ma mladih koji su nosili križ. „Os
jetilo se da križni put nije samo
obnavljanje uspomene na Kristov
križni put, nego aktualnost, križni
put koji Crkva i ljudi danas
proživljavaju. Križ su nosili pred :
stavnici prognanih, mladi iz Cr
kava gdje se ona progoni, neza
posleni, predstavnici mladih koji
su u mukama i tragaju za poslom,
mladi izliječeni od ovisnosti, pred
stavnici naroda koje je komunizam
htio "osloboditi" od vjere (Albanci,
Enver Hoxha), predstavnici naro
da kojima je genocid prijetio istrjebljenjem (Ruanda i Burundi),
mladi koji pomažu u liječenju od
side. Križni put nije bio apstraktan,
iz prošlosti, nego križni put da
našnjih ljudi koji su nosili križ koji
im je bi. Ivan Pavao II. dao prije 26
godina.
N a d b i s k u p Puljić zaključuje ka-

Bili smo ohrabreni mladima - mons.
Želimir Puljić
ko Španjolska zahvaljuje mladima
koji su s vjerom došli, molili, pje
vali, donijeli su entuzijazam: „Mla
di su bili puni radosti, raspoloženi.
To je divno svjedočanstvo koje je i
starijima dalo duha pomlađivanja.
Osjetili smo se radosni što pri
padamo Crkvi koja se pomlađuje;
Crkva je mlada, radosna i osmišlje
na. Susret mladih u Madridu zaista
je bio izvrsno osmišljen. Mladi i svi
ostali mogu zahvaljivati Bogu za te
velike dane".
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