Svetkovina svete Bogorodice Marije
Nova godina

Svim djelatnicama i djelatnicima PU
zagrebačke, njihovim obiteljima i svim
ljudima dobre volje želimo
blagoslovljenu novu 2019. godinu!
Policijski kapelan don Marin Drago Kozić
pomoćnik kapelana g. Mišo Josipović

Blago svima koji se boje Gospodina,
koji njegovim hode stazama!
Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Zanovijetanje na početku nove godine
„Najviše poniženje čovjeka jest: potrošiti svoje
vrijeme i još uvijek živjeti.“
Neorganiziran dan pun zbrke, trke. Svuda si i
nigdje. Obveze. Da se rasteretiš, reći ćeš: “Sutra ću to
učiniti!“ Ljudi imaju doduše sve više slobodnoga vremena, a opet se svi žure. Obratite li se nekomu, najčešće će vam odgovoriti: “Nemam vremena!” Nikad
nije bilo toliko užurbanih ljudi. Djeca nemaju vremena
za stare roditelje i bolesne. Bračni drugovi se udaljuju,
otuđuju, jer nemaju vremena jedno za drugo. Treba
stvoriti odluku kako živjeti, što izbjegavati.
Baš zbog toga neke stvari koje želimo napraviti u životu, imamo običaj odgoditi za poslije jer nam
se trenutačno to ne radi. Kažemo sebi da ima vremena. Istina je da ga ima, ali kako za koga. „Ljudi žive
život tako da budu što sretniji, umjesto da budu sretni
što su živi“, kaže jedna mudra izreka.
Gubimo dane i ono najvažnije, gubimo iz vida
neponovljivost vremena, trenutka koji traje sada i nikad više.
Na dar nam je dano ovo razdoblje, 365 neispisanih stranica za pisanje životnoga romana. Ponekad
bismo se razočarali da imamo snage pročitati prošlogodišnji. Tko je sve na stranici zapisan? Koga smo
izostavili, nepovratno izgubili? Gdje je vjera u svemu
tomu? Jesmo li zadovoljni nakon svega? U tim stranicama je naš život.
Dani prolaze. Carpe diem, iskoristi, uberi dan,
upotrijebi ga. Čije će biti sutra, pita se pisac ove izreke
rimski pjesnik Horacije. Treba stvoriti odluku kako živjeti, što izbjegavati.
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Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Uredili:

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!
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Roditelji nađoše Isusa posred učiteljâ.
zagrebacka.policija.hr

Poslanje kršćanske obitelji
Evanđelje: Lk 2,41-52
Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina,
uzidoše po običaju blagdanskom.
Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni,
a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a
da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše
dan hoda, a onda ga stanu tražiti
među rodbinom i znancima. I kad ga
ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.
Nakon tri dana nađoše ga u
Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu
zaneseni razumnošću i odgovorima
njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče:
»Sinko, zašto si nam to učinio? Gle,
otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A
on im reče: »Zašto ste me tražili?
Niste li znali da mije biti u onome što
je Oca mojega?« Oni ne razumješe
riječi koju im reče.
I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je
njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod
Boga i ljudi.

Sveta obitelj sačinjava uzor prema kojemu živjeti
odnos s Bogom, to jest prepoznati vlastito poslanje i vršiti ga. Po tome se i prepoznaje istinska kršćanska obitelj da je Božja obitelj, ako osjeća koje je njezino poslanje pred Bogom i ako ga dosljedno živi. A Sveta obitelj je
vrlo dobro znala da je njihovo poslanje bilo da vrše volju
Božju na zemlji, to jest da prihvaćaju sveti Očev plan i
da ga provode kao naum spasenja. Bez obzira što je
poslanje Marije i Josipa donekle različito u odnosu na
svaku drugu obitelj, oni ipak predstavljaju uzor koji je
Bog ponudio svim vjerničkim obiteljima na zemlji. Jer oni
su razumjeli da je njihovo poslanje biti do kraja predani
volji Božjoj u služenju Božjemu utjelovljenom Sinu kojemu su bili na raspolaganju kako bi izvršio naum spasenja. Zato oni svojim životom svjedoče da je obitelj zajednica u kojoj se muškarac i žena ljube snagom ljubavi
Božje, te tom istom snagom vrše poslanje. Doista, svaka
kršćanska obitelj ima poslanje ostaviti iza sebe isti trag
Božje ljubavi i Božjega života na način da se najprije
supružnici ljube božanskom ljubavlju. A kad obitelj postane zajednica ljubavi Božje, onda može i živjeti svoje
poslanje jer ima snagu kojom provoditi Božji naum.
A prvotni naum koji je povjeren obiteljima jest da
budu zajednice života, te tako imaju i svojevrsno naravno poslanje koje se potom razvija u nadnaravno. Točnije, svaka obitelj je pozvana biti vrelo života, ali ne samo
biološkog, tjelesnog, već i onog nadnaravnog, milosnog.
Po naravnom poslanju nema sličnosti između Svete obitelji i svake druge obitelji, ali po onom nadnaravnom
Sveta obitelj postaje istinski uzor života, jer primjerom
ukazuje na to da obitelji trebaju prihvaćati svaki život i
činiti sve da život njihove djece bude život djece Božje. I
kao što su Marija i Josip prihvatili skrb za Sina Božjega,
tako je i svaka obitelj pozvana prihvaćati život i uzdizati
ga u milosni život Božje djece. Mnoge kršćanske obitelji
su kao i sve druge u društvu posrnule već na prvom koraku, budući da ne prihvaćaju kao svoje poslanje rađati
djecu kao Božji dar, već kao svoj pristrani izbor, najčeš-

će uvjetovan mentalitetom ovoga svijeta.
Kao da bi taj mentalitet koji oblikuju vlastodršci svijeta bio bolji od poziva koji Bog
upućuje i ponude života koju daje kao
istinski blagoslov od postanka svijeta. Da
su moćnici svijeta bili u pravu da će društvo riješiti svoje probleme ograničavanjem
rađanja, onda bismo danas imali društvo
koje cvjeta, a ne društvo koje prolazi golemu krizu.
Molimo stoga zagovor Svete obitelji da zagovara vjerničke obitelji i da im
pomogne vršiti svoje poslanje u svijetu
svjedočeći drukčiji pristup i svom naravnom pozivu da budu zajednice života sukladno Božjem planu. Po zagovoru Svete
obitelji moliti je da se otvore Bogu i da
prihvate njegov poziv, te da svoje naravno poslanje vrše snagom nadnaravne
trojstvene ljubavi, a ne samo svojim ljudskim snagama i na tragu ljudskim promišljanja. I kao što su Marija i Josip bili do
kraja posvećeni Bogu, a pokazali vjernost
služeći Sinu Božjemu, isto poslanje, samo
u drugim okolnostima, Bog ostavlja kršćanskim obiteljima. Oni svoju posvećenost Bogu i poslanju pokazuju prvotno u
prihvaćanju života kao najvažnijoj zadaći
obitelji. Molimo stoga da to čine s ljubavlju
i zauzetošću kako bi ispunili svoje poslanje podižući naraštaj vjeran Gospodinu.
Neka utjelovljeni Božji Sin a naš Gospodin Isus bude ne samo protokolarni, već
stvarni i aktivni član svake obitelji, kao što
je bio u obitelji Marije i Josipa, kako bi sve
naše obitelji mogle razumjeti svoje nadnaravno poslanje, te kako bi mogle živjeti od
ljubavi Božje i rađati djecu Božju.
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