„NE POSTOJI VEĆA SILA
PROTIV ZLA U SVIJETU OD
LJUBAVI MUŠKARCA I ŽENE U
BRAKU.
NAKON
SVETE
EUHARISTIJE, IMA SNAGU
VEĆU OD BILO ČEGA ŠTO VI
MOŽETE ZAMISLITI.“ (kardinal
Raymond Burke)
molitva zahvale, 6. travnja 2020.
Nakana:
Molimo da svjedočanstvo inicijative
40 dana za život donese obilat rod i da
svakog dana iznova jurišamo na vrata
pakla sve dok nam Bog ne otvori vrata
Neba.
Sveto pismo:
„A ja tebi kažem: „Ti si Petar Stijena, i na toj stijeni sagradit ću
Crkvu svoju i Vrata pakla neće je
nadvladati.“ (Mt 16, 18)
Razmatranje:
Snažne su ove Isusove riječi i za nas
kršćane, bitne za poimanje Crkve,
zajednice Kristovih vjernika. Baš na
tu zajednicu uvijek se netko spotiče,
osporava, prijeti i želi je uništiti. To se
događa posebno onda kada ona brani
neke bitne ljudske i božanske zakone i
vrijednosti. Obitelj je Božja zamisao,
u njoj i po njoj Stvoritelj nastavlja
svoje djelo stvaranja i rađanja novih
života. Stoga je baš obitelj na udaru
civilizacije bez Boga, civilizacije
smrti.
"Bog, Gospodar života, povjerio je
ljudima uzvišenu zadaću da održavaju
život i tu dužnost moraju vršiti na

način dostojan čovjeka. Zato treba već
od začeća najbrižnije štititi život;
pobačaj i čedomorstvo užasni su
zločini." - tako naučava Crkva u
dokumentu
Drugog
vatikanskog
sabora GS 51. Kad Crkva podigne
svoj glas i kad stane u obranu
nerođenih, biva napadana, a mnogi
članovi Crkve postaju zbunjeni i
zastrašeni.
U takvim trenucima valja nam
ponovno i ponovno naći uporište u
Isusovom obećanju: "vrata pakla neće
je nadvladati".
Molitva:
Gospodine Bože, Gospodaru života,
hvala Ti što ne napuštaš našu Zemlju i
što je obnavljaš uvijek novim
životima. Ti nam se uvijek iznova
smiješiš u osmijehu svakog djeteta.
Blagoslovi svu začetu i rođenu djecu i
njihove roditelje. Usliši molitve svih
podupiratelja ove inicijative 40 dana
za život. Molimo Te to po Gospodinu
našem Isusu Kristu, koji živi i kraljuje
u vijeke vjekova. Amen
s. Ljiljana Radošević, uršlinka

