RAZRADA MATERIJALA ZA "JUBILEJ OBITELJI" PAPINSKOG VIJEĆA ZA OBITELJ
(BLAGDAN SVETE OBITELJI, 27. 12. 2015.)
U kontekstu Izvanrednog jubileja milosrđa Papinsko vijeće za obitelj pokrenulo je inicijativu "Jubilej
obitelji" kojom je željelo potaknuti obitelji na prolazak kroz Sveta vrata bazilike sv. Petra u Rimu, ali i
kroz vrata milosrđa u crkvama diljem svijeta, na blagdan Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa u nedjelju
27. prosinca 2015. U tu svrhu, krajem studenoga objavljen je i prigodni materijal, koji se u prijevodu
na hrvatski jezik može preuzeti na stranicama Ureda HBK za život i obitelj (obitelj.hbk.hr).
Materijal se sastoji od pet dijelova: Uvod, Ispovijedanje Boga hvalom (lat. Confessio laudis),
Ispovijedanje Boga životom (lat. Confessio vitae), Ispovijest vjere (lat. Confessio fidei) i Upute kako
zadobiti jubilejski oprost. Od roditelja se traži da predvode pripremu odnosno obred te objasne djeci,
osobito ako su manja. što je to Izvanredni jubilej milosrđa i što znače Sveta vrata. S druge strane, od
djece se očekuje da se uključe u predložene aktivnosti. Tako netko od starije djece može pročitati
izdvojene tekstove iz Bule najave Izvanrednog jubileja milosrđa koji su sastavni dio materijala. Iako je
zamišljeno da se materijal obrađuje neposredno uoči prolaska kroz Sveta vrata odnosno vrata milosrđa,
struktura i osjetljiva priroda onoga što se od obitelji očekuje, upućuje da bi možda bilo primjerenije i
jednostavnije dio pripreme obaviti večer prije u intimi obiteljskoga doma.
Naime, predlaže se da članovi obitelji prema obrascu psalma 136 zajedno domisle, zapišu i izmole
litanije zahvalnica za velike događaje i dobročinstva koje im je Bog iskazao u dosadašnjoj povijesti
njihove obitelji počevši od upoznavanja supružnika. Papa Franjo govoreći obiteljima opetovano ističe
tri ključne riječi „molim“, „hvala“ i „oprosti“. Razmatrajući značenju riječi „hvala“ ističe da se upravo
u krilu obitelji treba boriti protiv tendencije da se uljudnost i zahvaljivanje shvaćaju kao znak slabosti
pobuđujući ponekad čak i nepovjerenje. Izražavanje zahvalnosti u obiteljima, ključ je za izražavanje
zahvalnosti u društvu, jer kako Sveti Otac reče: "Ako se u obiteljskome životu zanemaruje taj stil,
izgubit će se i u životu društva." (usp. Papina kateheza na općoj audijenciji 13. svibnja 2015.).
Nadalje, materijalom Papinskog vijeća za obitelj je zamišljeno da članovi obitelji jedni od drugih
zatraže oprost te da ga jedni drugima ponude. Riječ "oprosti" Sveti Otac smatra moćnom riječi. Može
ju se shvatiti kao kakav duhovni antibiotik kojega je i naš Gospodin Isus Krist izdvojio u molitvi
Očenaša. Spremnost da opraštamo drugima, preduvjet je da možemo primiti i Božje oproštenje. Time
se kako kaže papa Franjo "zaustavlja infekcija" (usp. Papina kateheza na općoj audijenciji 13. svibnja
2015.). Želeći dodatno naglasiti važnost uzajamnog opraštanja u obitelji Sveti Otac je po završetku
XIV. redovne biskupske sinode odlučio toj temi posvetiti zasebnu katehezu (usp. Papina kateheza na
općoj audijenciji 4. studenoga 2015.). U njoj, između ostalog, poručuje: "Obitelj je velika škola u
kojoj se uči uzajamnom darivanju i opraštanju bez kojeg nijedna ljubav ne može dugo trajati.", a zatim
upozorava: "Ne može se živjeti bez opraštanja, ili se bar ne može živjeti dobro, napose u obitelji."
Zasigurno, obitelji žele živjeti dobar obiteljski život. Zato papa Franjo, na tragu svetopisamskog
naputka "Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom" (Ef 4,26b), otkriva i jednostavnu tajnu za
ozdravljenje rana i odbacivanje optužbi: "ne dopustiti da dan prođe a da nismo zatražili oproštenje, da
se muž i žena, roditelji i djeca, braća i sestre… snaha i svekrva nisu pomirili!" Papa nadalje ustvrđuje
kako je sposobnost uzajamnog opraštanja sastavni dio poziva i poslanja obitelji, jer "čin opraštanja ne
samo da spašava obitelj od podjele, već je osposobljava pomoći društvu da bude manje zlo i manje
okrutno". Stoga, na kraju Sveti Otac izražava želju "da u Jubileju milosrđa obitelji ponovno otkriju
blago uzajamnog opraštanja". Obitelji u Hrvatskoj moći će ostvariti tu Papinu želju tako da spomenutu
katehezu, ali i ostale njegove kateheze u ciklusu posvećenom obitelji, pročitaju u cijelosti, a zatim
napisano oživotvoruju u svojoj obiteljskoj svakodnevnici.
Zašto ne slijediti i primjere dobrih praksi iz nekih hrvatskih župa, gdje župnici potiču obitelji da
neposredno uoči velikih ispovjedi (božićne i uskrsne) upriliče "večer oprosta" i da se međusobno
izmire, zajedno mole i druže u cilju priprave za sakrament pomirenja s Bogom? Valja se, pritom, sjetiti
i starijih članove obitelji, ponajprije baka i djedova, koji možda žive negdje drugdje. Njima dugujemo
na samo zahvalnost, već nerijetko od njih trebamo zatražiti i oprost, osobito ako smo ih svojim
riječima i djelima, zanemarivanjem ili raznima oblicima nasilja ražalostili i povrijedili.

Sveti Otac, također je upozorio na pojavu zanemarivanja starijih osoba i nasilja nad njima, kako na
posebnom susretu u Vatikanu 28. rujna 2014., tako i ciljanom katehezom koju zaključuje riječima:
"Gdje nema poštovanja prema starijim osobama, tamo nema budućnosti za mlade ljude!" (usp. Papina
kateheza na općoj audijenciji 4. ožujka 2015.). Krugove opraštanja može se, nadalje, proširiti dajući ili
šaljući takozvane kartice oprosta koje sadrže odgovarajući svetopisamski redak i prigodne riječi
traženja odnosno davanja oprosta. Tako se mogu graditi mostovi pomirenja prema onima s kojima nas
razdvajaju manje ili veće provalije neopraštanja.
Nadalje, materijal Papinskog vijeća za obitelj predviđa da se nakon prolaska kroz sveta vrata odnosno
vrata milosrđa članovi obitelji okrenu prema najbližem raspelu u crkvi i usredotoče na Isusa Krista,
lice Božjega milosrđa, a potom da jedni druge zagrle u znak zahvalnosti i pomirenja. Također, roditelje
se potiče da učine znak križa na čelu svoje djece, kao što su to učinili na dan krštenja. Roditeljski
blagoslov, prije odlaska na počinak, izlaska iz kuće i prije nekih važnih životnih događaja poput
sklapanja ženidbe ili primanja sakramenta sv. reda, predstavlja prekrasan kršćanski običaj koji u
roditeljstvu naglašava onu, ponekad zanemarenu, duhovnu dimenziju. Dobro bi bilo ponovo oživiti taj
običaj u što većem broju naših obitelji. To se uklapa i u idući ciklus obiteljskoga pastorala 2016. 2018. koji će biti obilježen temom "Očinstvo i majčinstvo, dva lica roditeljskoga poslanja".
Završni poticaj iz materijala odnosi se na donošenje odluke o konkretnom iskazivanju ljubavi odnosno
milosrđa prema siromašnima i bližnjima u potrebi. Predlaže se da se ta odluka i zapiše, kako bi ostala
kao podsjetnik i poticaj na izvršavanje oduke. Razumljivo, u iskazivanju milosrđa najbolje je započeti
od svojih najbližih tako da prvo obitelji postanu mjesta milosrđa, a onda da se valovi milosrđa počnu
prelijevati u susjedstvo, župe i širu društvenu zajednicu. Unatoč protivštinama u tome ne treba
posustati ni kada završi Jubilej, jer pisano je: "Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe!" (Mt 5,7).
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