Milijun djece zajedno moli krunicu
Pismo djeci
Pozdrav tebi draga/dragi!

U mjesecu listopadu Papa Franjo poziva kršćane posebno moliti za

misijsko poslanje Crkve i misionare. Što je i tko je zapravo misionar?
Znaš li da i ti tu pripadaš? Da, svi smo misionari, jer smo kršteni.

Krštenjem smo dobili veliki dar: vjeru u Isusa. Misionar je svatko tko taj
dar želi podijeliti s drugima. Kada vjeruješ u veliku ljubav Božju i svima,
poput Isusa, činiš dobro, čak i onima koji ti nisu baš simpatični i dragi,
tada si i ti misionar.

Postoje misionari koje Bog poziva ostaviti sve i otići u daleke zemlje i
ondje ljudima pričati o Isusu i učiti ih kako mogu živjeti Evanđelje.

Sami misionari su živi primjer: pomažu siromašnima i napuštenima,

posjećuju i tješe bolesne i stare, brinu o djeci i mladima. Misije u dalekim
zemljama mogu biti jako teške i zahtjevne. Misionar mora biti spreman
odricati se i činiti male žrtve. Mora napustiti svoju obitelj i prijatelje,
naučiti novi jezik i običaje, priviknuti se na novu klimu i nova jela.

Misije mogu biti i vrlo opasne u nekim zemljama, gdje su ratovi i progoni
kršćana. Tada je misionarima potreban naša molitva i podrška kako bi
dotaknuli srca drugih i pomogli im.

Sveta Mala Terezija iz Lisieuxa zaštitnica je svjetskih misija i misionara.
Jesi li možda čuo za nju? Živjela je u Francuskoj i postala poznata po
cijelom svijetu, jer je vjerovala Isusu i Mariji i imala puno dobrih ideja

kako im pokazati svoju ljubav. Ušla je u karmelićanke s petnaest godina,
jer je silno željela moliti za spas duša, svećenike i misionare.

U samostanu je razumjela da ne mora putovati u daleke zemlje da bi bila

misionar. Za to je bila preslaba i mlada. Jednom je rekla: “Moja misija je
ljubav. Ne mogu činiti velike stvari. Ne mogu kao misionari

propovijedati Evanđelje, niti poput mučenika za Boga umrijeti. Ali,

ništa za to. Moja braća i sestre čine to i za mene. A ja ljubim za njih.
Nemam drugog sredstva Bogu posvjedočiti svoju ljubav, nego sipati

cvijeće. To znači: niti jednu malu žrtvu, niti jedan pogled, riječ neću
propustiti i od onih najmanjih stvari koje ću činiti s ljubavlju.“

Bio je to „mali put“ za biti misionar. Upravo zato je zovu „mala,
sveta Terezija“ ili „maleni cvijetak“. I ti je možeš nasljedovati,
pomoći misionarima, postajući i sam veliki misionar.

Malene stvari u Božjim očima imaju veliku vrijednost,
a o tome piše sveta Terezija jednu lijepu priču:

„Jednom je jedan princ htio izgraditi crkvu. Naredio je kako nitko
ne smije dati svoj prilog ili novac za izgradnju crkve.

Zabranio je i najmanji doprinos i dar. Silno je želio samo za sebe

zadržati slavu i čast čineći tako nešto veliko. I tako su radnici započeli
gradnju crkve. Jednoga dana promatrala jedna siromašna i stara žena
kako konji mukotrpno vuku veliko kamenje za crkvu. Pomislila je:

„Zabranjeno je dati novac za izgradnju ove Božje kuće. Bila bih sretna

kada bi ipak nešto mogla učiniti. Ako bi pomogla životinjama koje nesvjesno
rade na tom velikom djelu, bi li dragi Bog bio s tim zadovoljan?“

Zadnjim novčićem kojega je imala kupila je jednu balu sijena i dala
ga konjima. Kada je crkva bila izgrađena i gotova, princ je želio

svečano ju otvoriti te je dao uklesati svoje i ime svoje obitelji u kamen

kao trajni spomen na to djelo i njegovu velikodušnost. Sljedećega dana

dogodilo se da je njegovo ime bilo izbrisano, a umjesto njega stajalo je ime
siromašne, nepoznate žene. Ljutiti princ dao je iznova uklesati svoje ime.
Međutim, uvijek se iznova događalo isto čudo. Naposljetku je istražio o

kome je riječ i kada je pronašao skromnu staricu, upitao je, je li ona zaista

nešto dala za izgradnju crkve? Drhteći cijelim tijelom, starica je zanijekala.
Kako je i dalje bio uporan s pitanjima, sjetila se starica bale sijena i
potvrdila kako je pomogla iznemoglim konjima. Razumjeli su tada,

zašto je njezino ime bilo uvijek iznova uklesano u kamen i nitko ga više
nije pokušavao izbrisati.“

Mala je Terezija živjela u vjeri da i najmanja djela učinjena iz ljubavi

imaju veliku vrijednost. Ona je rekla: „Podići jednu iglu iz ljubavi, može

obratiti jednu dušu.“ Možeš i ti činiti takvu misiju. Budi vjeran u molitvi i

dobar prema svima. Kada moliš krunicu, misli tada kod svakog „Slava Ocu“
i svake „Zdravo Marija“, da svaka misao s ljubavlju jeste jedan cvjetić,

koji ti za Boga posipaš, čineći radost Bogu i Majci Mariji. Tako ćeš pomoći
mnogim misionarima da s radošću donose Isusa i Mariju svim ljudima,

učeći ih kako da ih ljube. To će ujedno biti tvoja i njihova zajednička misija.
I kada jednom svi ljudi Boga upoznaju i zavole,
tada će na svijetu zavladati mir i jedinstvo.

