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Nakana:  
Molimo da oni koji miroljubivo bdiju prošire 

milosrđe i milost drugima prisjećajući se da 

nas Krist ne sudi po našim grijesima. 

 
Sveto pismo:  
„Čuli ste što je rečeno: „Ljubi svoga bližnjega 

i mrzi svoga neprijatelja.“ A ja vam kažem: 

„Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas 

progone.“ (Mt 5, 43 - 44) 

 

Razmatranje:   
Prvo i temeljno poslanje - svjedočenje 
 
Prva i osnovna zadaća koju smo 
sudjelovanjem u svetoj Euharistiji prihvatili 
jest svjedočenje otajstva Božje ljubavi 
vlastitim životom. Što znači svjedočiti? Papa 
Benedikt XVI. daje nam odgovor: „Svjedoci 
postajemo tek onda kada se Drugi 
uprisutnjuje i očituje u našim djelima, 
riječima i načinu života.“ Bog ovisi o našem 
svjedočanstvu koje donosi ljubav svim 
ljudima. Ipak, taj je dar Njegov, a ne naš. Mi 
smo Njegovi poslanici i oruđe. Dok nam Bog 
provjerava da budemo Njegovi svjedoci, mi 
molimo za milost da možemo potvrditi to 
Božje povjerenje kako bismo postali sve više 
poput Njegova Božanskoga Sina koji je 
„vjerni i istiniti svjedok“ (usp. Otk 1, 5: 3, 14); 
„On je došao posvjedočiti za istinu“ (usp. Iv 
18, 37). Molimo kako bi mogli biti istinski 
svjedoci, tj. da Krist među drugima postane 
prisutan po našim mislima, riječima i djelima. 
Papa Benedikt XVI. razmatra veliku želju 
prvih kršćana za iskazivanjem najvećega 
svjedočanstva, naime, da ponude svoje živote 

kroz mučeništvo. Rani su kršćani u 
mučeništvu s pravom najpotpunije 
prepoznavali poslušnost zapovijedi sv. Pavla, 
po kojoj bismo trebali prikazati svoja tijela 
kao duhovno bogoslužje (usp. Rim 12, 1). 
Prema riječima sv. Ignacija Antiohijskoga, 
mučeništvom postajemo „čistim kruhom 
Kristovim“. Drugim riječima, i sam mučenik 
savršeno se sjedinjuje s Kristom u 
euharistijskoj žrtvi i u Kristu postaje 
duhovnom hranom za cijelu Crkvu. Čak i 
kada smo pozvani biti euharistijom koju 
primamo, ne bismo li tako što više bili poput 
Krista, tako i mučenik, na nadnaravni način 
postaje euharistijom koju on ili ona prima. 
Papa Benedikt XVI. nas također podsjeća 
kako je i u naše vrijeme Crkva blagoslovljena 
mučenicima koji predaju svoje živote vjernim 
svjedočenjem Boga. Papa podsjeća kako, 
iako ne možemo predvidjeti hoćemo li biti 
ubijeni zbog svjedočenja Boga, „mi znamo da 
Bogu ugodno bogoslužje zahtijeva unutarnju 
raspoloživost za taj čin“. Ako smo pozorni 
pred pozivom da budemo vjerni svjedoci, čak 
i do prolijevanja krvi, onda ćemo 
svakodnevno pokazivati „radosno i uvjerljivo 
svjedočanstvo kršćanskoga života, ma gdje 
nas Gospodin pozvao da ga naviještamo“. 
 

ulomak iz knjige „I Božja ljubav tijelom 
postala“, kardinal Raymond Leo Burke 

 
Molitva:  
Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote i 
slasti i ufanje naše, zdravo. Tebi vapijemo 
prognani sinovi Evini, Tebi uzdišemo 
tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni 
dakle Zagovornice naša one svoje milostive 
oči na nas te nam poslije ovog progona pokaži 
Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O 
blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. 


