Milijun djece zajedno moli krunicu
Za mir i jedinstvo u svijetu
Rim, 15. kolovoza 2019
Svetkovina Uznesenja Marijina

Dragi prijatelji,
Papa Franjo je mjesec listopad ove godine posvetio svjetskim
misijama kako bi obnovio svijest o važnosti misijskog poslanja.
Pod motom „Kršteni i poslani: Crkva Kristova misionarka u
svijetu“, diljem svijeta kroz pastoralne i duhovne inicijative bit će
obnovljena žar za misije. Poseban naglasak stavljen je na osobno
misijsko poslanje svakog kršćanina.
U svojoj poruci prigodom 100. obljetnice enciklike o misijama
„Maximum illud“, koja je ujedno i povod izvanredne posvete
mjeseca listopada misijama, Papa Franjo piše: „Misijsko
djelovanje predstavlja i danas veliki izazov za Crkvu, stoga
misijsko poslanje mora imati prvenstvo. Stavimo se na svim
područjima zemlje u stanje redovitog misionara. Izvanredni
mjesec misija stoga može biti jedno intenzivno i plodno vrijeme
milosti pokretanja inicijativa, a osobito produbljivanja molitve,
koja je duša svih misija.“
Kako bi odgovorili na želju Svetog Oca, ovogodišnju svjetsku
molitvenu akciju „Milijun djece zajedno moli krunicu“ provodimo
s temom „Misije“ i s djecom ćemo zajedno moliti za misije,
misionare i nova misijska zvanja. Zaštitnica svjetskih misija
sveta Terezija iz Lisieuxa piše u svojoj autobiografiji „Povijest
jedne duše“: „Kada Crkva ima jedno tijelo, tada joj ništa bitno ne
nedostaje, najvrijednije od svega, srce. Smatram da Crkva ima
jedno srce koje gori od ljubavi. Sama ljubav osposobljuje članove
mističnog tijela, Crkve na djelovanje. Kada nema ljubavi, nema
niti naviještanja Evanđelja, niti su mučenici spremni proliti krv.
Držim da ljubav obuhvaća sva poslanja…U srcu Crkve bit ću
ljubav. Na taj način bit ću sve.“
To je ujedno najdublja nakana naše svjetske inicijative: kroz
molitvu djece zapaliti srce Crkve i ispuniti ga misionarskim žarom
i ljubavlju. Molitva djeteta treba na osobit način biti duša misijske
obnove Crkve.

Zato pozivamo vas učitelje, katehete, odgajatelje, roditelje, bake
i djedove da sudjelujete kao i prošlih godina, u ovoj velikoj
molitvi za misije, 18. listopada u 9 sati (ili u nekog drugo vama
odgovarajuće vrijeme) u molitvi krunice zajedno s djecom,
ujedinjeni s tisućama grupa djece po cijelom svijetu. Želimo da
ova molitvena inicijativa postane jedna stalna, trajna misija,
kako je i Papa Franjo molio, kako bi zajedno s djecom gradili živu
krunice. To konkretno znači podijeliti djeci mjesečno dvadeset
otajstava krunice. Kao pomoć djeca mogu dobiti male kartice s
napisanim otajstvima krunice. Svako dijete ima zadatak izmoliti
dnevno jednu deseticu krunice s određenim otajstvom. Na taj će
način svaki dan u grupi biti izmoljena cijela krunica i razmatran
cijeli Isusov život. Na kraju mjeseca iznova se podijele u grupi
otajstva krunice. Molitva tako postaje živa stvarnost koja mijenja
živote, nosi misijsko poslanje Crkve te svijetu daruje mir i
jedinstvo.
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