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Obitelj – put
Crkve i naroda

Vladimir Dugali}, urednik

Tre}i pohod pape Ivana Pavla II. Republici Hrvat-
skoj bio je na poseban na~in obilje`en geslom: Obitelj
– put Crkve i naroda. Naime, u porukama izre~enima
u Dubrovniku, Osijeku i Rijeci Papa je jasno ukazao
na pote{ko}e na koje nailazi dana{nja obitelj u Repu-
blici Hrvatskoj te osobito istaknuo dostojanstvo i po-
slanje `ene kao i doprinos koji moraju pru`iti svi
vjernici u na{im krajevima. U homiliji na Duhove,
Sveti Otac je ukazao kako obitelj danas, «tako|er i u
Hrvatskoj, tra`i povla{tenu pozornost i jasne mjere,
koje }e promicati i {tititi njezin ustroj, razvoj i stal-
nost. Mislim, izme|u ostaloga, na ozbiljno pitanje
stambenoga prostora i na pitanje zaposlenosti. Ne
smije se zaboraviti da se preko pomo}i pru`ene obi-
telji pridonosi tako|er rje{avanju drugih velikih
te{ko}a, kao {to su – na primjer – skrb za bolesnike i
starije osobe, na~in kako sprije~iti porast kriminala i
kako na}i ustuk upotrjebi droge. Vi se pak, kr{}an-
ske obitelji, ne ustru~avajte – posebno svjedo~e}i
na~inom vlastitoga `ivota – predlagati istinski Bo`ji
naum s obitelji kao zajednicom `ivota utemeljena na
`enidbi, to jest na postojanome i vjernome zajed-
ni{tvo mu{karca i `ene, me|usobno vezanima javno
o~itovanom i priznatom svezom. Na vama je da na
sebe preuzmete odgovornost ljudskoga i kr{}ansko-
ga odgoja svoje djece, koriste}i se tako|er pomo}i
odgojnih stru~njaka te ozbiljnih i dobro pripravlje-
nih vjerou~itelja. I vi, poput njih, poma`ite svojoj
djeci da idu u susret Isusu, kako bi ga bolje upoznala
i slijedila posred ku{nji kojima su izlo`ena na putu,
{to vodi k pravoj radosti.»

Poziv i dostojanstvo `ene

Poruka Svetog Oca ukazala je tako na hitnu potrebu
da na{e dru{tvo, osobito u svjetlu te{kih gospodar-
skih prilika, prona|e mudrosti i razboritosti kako bi
za{titilo dostojanstvo obitelji. Mislimo ovdje, prije
svega, na mjere koje }e pripomo}i da iza|emo iz
te{ke demografske krize, me|u kojima mo`emo istak-
nuti nu`nost provedbe zakona o rodiljama i dje~jim
naknadama, potom omogu}avanje mladim obitelji-
ma da lak{e do|u do stana te potrebu zabrane rada
nedje- ljom, jer su tu ponajvi{e ugro`ena prava `ena,
budu}i da su upravo one te koje i nedjeljom moraju
izbivati iz obiteljskog doma. U tom smislu Papa je ja-
sno naglasio kako ga lik «bla`ene Marije Propetoga
Isusa vodi k razmi{ljanju o svim hrvatskim `enama;
o suprugama i sretnim majkama te o onima, koje su
zauvijek obilje`ene tugom zbog gubitka koga iz svo-
je obitelji u stra{nome ratu iz devedesetih godina
pro{loga stolje}a, ili pak zbog kakva drugoga gor-
kog doga|aja, koji ih je pogodio. Mislim na tebe,
`eno, jer svojom osjetljivo{}u, velikodu{no{}u i ja-

ko{}u “oboga}uje{ poimanje svijeta i pridonosi{ pu-
nini istine o me|uljudskim odnosima” (Pismo @ena-
ma, 2). Tebi je Bog povjerio na poseban na~in stvo-
renja, te si pozvana postati nezamjenjiva potpora
postojanju svake osobe, posebno pak u krugu obite-
lji. Vrtoglavi tijek suvremenoga ljudskog `ivota mo-
`e dovesti do zamagljenja i ~ak do gubitka onoga {to
je ljudsko. Mo`da je na{emu dobu, kao ni jednomu
drugom razdoblju povijesti, potrebna “ona ‘umnost’
`ene, koja }e jam~iti osjetljivost za ~ovjeka u svakoj
prigodi” (Mulieris dignitatem, 30). Hrvatske `ene,
svjesne svojega vrlo uzvi{enoga poziva “supruge” i
“majke”, nastavite gledati na svaku osobu o~ima srca
te joj i}i ususret i biti uza nju osjetljivo{}u, {to je vlasti-
ta maj~inskome osje}aju. Va{a je nazo~nost prijeko
potrebna u obitelji, u dru{tvu, u crkvenoj zajednici.»

Ni jedan kr{tenik ne mo`e ljen~ariti!

Svjestan da obnova dru{tva i Crkve ne dolazi preko
no}i te da je potrebno zalaganje svih na tom putu,
Papa je pozvao sve vjernike na ustrajno zalaganje u
promicanju kulture `ivota. U tom smislu, posebno
za vrijeme euharistijskog slavlja u Osijeku, potak-
nuo je vjernike da su pozvani i poslani izgra|ivati
kr{}ansku kulturu duha. »Kako ne biti zahvalni Bo-
gu {to su, u godinama poslije Drugoga vatikanskog
sabora, vjernici svjetovnjaci – mu`evi i `ene – stekli
vrlo jasnu svijest o svojemu kr{teni~kom dostojan-
stvu i o svojoj kr{teni~koj odgovornosti? Nikada Kri-
stov u~enik ne }e dostatno gajiti svijest vlastitoga
identiteta. Na njemu, naime, oblikuje svoje posla-
nje.... Bog na po~ecima tre}ega tisu}lje}a sve vjerni-
ke, a na poseban na~in svjetovnjake, poziva na ob-
novljeni misionarski polet. Misije nisu nekakav
»dodatak« kr{}anskome pozivu. Naprotiv, kr{}an-
ski je poziv po svojoj naravi, ka`e Drugi vatikanski
sabor, poziv na apostolat (usp. Apostolicam actuosi-
tatem, 2). Dragi vjernici svjetovnjaci, mu`evi i `ene,
pozvani ste velikodu{no preuzeti na sebe svoj dio
odgovornosti za `ivot crkvenih zajednica kojima
pripadate. Lice `upâ, mjesta prihva}anja i poslanja,
ovisi tako|er o vama.... Ni jedan kr{tenik ne mo`e
ljen~ariti! Ne obeshrabrujte se pred slo`eno{}u pri-
likâ! U molitvi tra`ite ishodi{te svake apostolske
snage. Iz Evan|elja crpite svjetlost, koja }e ravnati
va{im koracima.»

U ovom broju Vjesnika `elimo tako pobli`e ukazati
na problem obitelji, osobito demografski, te potrebu
njegovanja kulture `ivota. Poseban putokaz pru`it
}e nam i Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvat-
skoj Hrvatske biskupske konferencije. U predgovoru
Direktorija ~itamo: «..u izgra|ivanju crkvene zajed-
nice u perspektivi svetosti temeljno je svjedo~anstvo
i poslanje kr{}anske obitelji, jer kr{}anska je obitelj
prvo mjesto u kojem svi mogu jednostavno i sponta-
no `ivjeti i ostvarivati navje{taj evan|elja svetosti...
Svima nam je znano kako je obitelj va`na za dru{tvo,
kao uostalom i za Crkvu. Svaki doprinos da se po-
bolj{aju prilike obitelji, a samim time i jasnije odrede
njezine odgovornosti, sna`no se odra`ava i na stanje
i perspektive na{ega naroda.»�

Urednikova (pre)poruka


