Poštovani članovi Svećeničkog marijanskog pokreta
Zdravstveni slučaj Koronavirus brzo je stigao do cijelog svijeta i ograničio, gotovo posvuda,
mogućnosti naših susreta. Unatoč tome, mnogi od vas, na svim kontinentima, predložili su
nove obrasce Cenakula: bilo izravno putem interneta, bilo sugeriranjem određenih rasporeda
istovremene molitve, svatko od svoje kuće, bilo da se izravnim porukama bude u komunikacijskoj povezanosti za vrijeme Cenakula u gradovima različitih država... Na ovaj način željeli
smo se duhovno ujediniti i ponuditi našoj nebeskoj Majci ovu molitvu koju je ona tako uporno
tražila od nas, njezinom Bezgrješnom Srcu i Presvetom Trojstvu. Sada bih vam želio dati kriterij
za molitvu.
Ovo je sa sigurnošću vrijeme kušnje.
Patnja je iznenada pogodila mnoge obitelji koje su obuzete tugom, bolešću i socijalnim teškoćama koje dolaze s tim. Zabrinutost zbog zarazne bolesti je takva da su u gotovo cijelom svijetu
vjernici zamoljeni da ne sudjeluju na svetoj misi i da su mnoge crkve zatvorene. To je veliko
ispitivanje za Crkvu, paraliziranu u svom pastoralnom životu i za vjernike koji su, osim sadašnjih
patnji, lišeni jedinog pravog blaga, Gospodina Isusa u euharistiji. U ovoj situaciji patnje, mnogi
ljudi ne shvaćaju kao problem što ne mogu živjeti misu i primati euharistiju: u stvari Isus u
euharistiji prelazi u pozadinu, iza gorljivih zahtjeva fizičkog života koji - s velikom velikodušnošću - težimo braniti na sve načine.
Dragi prijatelji, svi vi iz Svećeničkog marijanskog pokreta, koji dopuštate da vas Djevica vodi u
svjetlu njezina Bezgrješnog Srca... Uvijek nas je molila da budemo "balzam ljubavi" za ovo stradalo čovječanstvo. Izričito nas podsjeća na Isusovo učenje: u osnovi bratske ljubavi nalazi se
put Kraljevstva Božjega, život vjere u Crkvi i vjernosti Evanđelju, bogatstvo sakramenata i prakticiranje kreposti... Ona nam priskače u pomoć da i mi pomažemo drugima, tako da bismo
mogli biti s njom nastavak spasenja njezinog Sina.
U mnogim srcima postoji opasnost da ova oluja ohladi toplinu Euharistije: naša molitva (i naša
žrtva) u ovom vremenu pandemije ne smiju biti samo za nužno oslobođenje od virusa, nego
zato da u ovom trpljenju svi mi u Crkvi možemo rasti u vjeri, rasti u ljubavi prema Euharistijskom Isusu, koji nam je u ovom vremenu gotovo posvuda uskraćen, i zato da svi ljudi iznova
otkriju potrebu tražiti Boga i da ga slušaju, da ostave ono što je grijeh i dopuste da ih On iznutra
izliječi.
Isus nam je rekao: "Tražite najprije Božje Kraljevstvo, a ostalo će vam biti nadodano" (Mt 6,33).
Ako samo tražimo oslobađanje od fizičkog zla, a ne i duhovnog zla, u velikoj smo neravnoteži
i više se ne brinemo za istinsku dimenziju našega života. Isus je o bolesti prijatelja Lazara rekao:
"Ova bolest nije nasmrt, već je na slavu Božju" (Iv 11,4). Ta patnja od koronavirusa ne može
biti samo za smrt, pa čak ni samo za zemaljski život... Isus očekuje da ćemo se suočiti s ovim
iskušenjem kao podsjetnik da bismo uspjeli rasti u vjeri i prevladati zlo: iz ove opake kušnje
izići ćemo i iznutra izliječeni, i to će biti na slavu Božju.

Djevica nas uči da se ne zaustavljamo na našim zemaljskim nevoljama, nego da gledamo vlastitim očima: lijek za izlječenje našeg života od zla dolazi iz Isusova srca (11.2.1977., br. 120;
19.4.1992. br. 472), On je taj koji nam daje lijek za ozdravljenje (14.2.1985., br. 305.,
11.2.1993., br. 488): prema tome mi sami možemo biti lijek za bližnje, za Crkvu, za svijet, po
životu oživljenom Duhom Svetim koji nas obnavlja (13.9.1984., br.294; 3.12.1986., br. 340).
Fatimske pastire Djevica je učila suočiti se s kušnjama tako što će ih „preobraziti“, tražeći u
Gospodinu snagu i svrhu svega: „O Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao
naknada za uvrede koje se nanose Bezgrješnome Srcu Marijinu“.
U Lurdu nam je ostavila prekrasan znak vode u izvoru, a zatim nam je objasnila značenje: "Idite
na izvor piti i umiti se", često nam govori (11.2.1977., br. 120; 11.2.1995., br. 538), a to se
odnosi na milost Božju u sakramentima, posebno u ispovijedi. Ovom čudesnom vodom i znakom fizičkog ozdravljenja ona nas uči da je naše fizičko zdravlje slika puta k vječnom spasenju:
ne želi za nas samo fizičko zdravlje za koje nam osigurava zaštitu i sretna je kao svaka dobra
majka, ali Njezino veliko djelo jest učiniti nas da svakodnevno živimo u milosti Božjoj, u duhovnom zdravlju, izliječeni od grijeha i „cijepljeni“ protiv otpadništva od vjere.
Dragi naši prijatelji, neka nas Majka nauči kako se suočiti s ovom kušnjom. "Ako se sada ne
naviknu samo tražiti mene, slušati samo mene, pouzdavati se samo u mene, kako će me uspjeti
naći u trenutku velike oluje, kada sve utone u tamu? Neka se već od sada privikavaju da me
gledaju kao svjetlost svake svoje djelatnosti!" (10.2.1974., br. 37).
Ispravno je i potrebno moliti se za kraj ove opake pandemije, ali Djevica u svom Pokretu traži
da se "radi" i "bori" za duše bolesnih i onih koji su u dobrom fizičkom zdravlju preko Cenakula,
posvećenja njezinom Bezgrješnom Srcu i ljubavi prema Euharistijskom Isusu (tamo gdje su crkve zatvorene, možemo iskoristiti adoraciju putem streaming-a), kako bismo iz ove kušnje izašli u većoj vjeri, s našom braćom i sestrama, tako da Crkva svojim radom napreduje u smjeru
trijumfa njezinog Bezgrješnog Srca i Euharistijskog Isusa, na slavu Presvetog Trojstva.
Ujedinjeni u Bezgrešnom Srcu Marijinu i u Srcu Euharistijskog Isusa,

don Luca Pescatori i Duhovno vijeće SMP-a, 2. travnja 2020.

