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Uvod
Bolj kot kdajkoli prej naš svet stoji danes pred velikimi izzivi, ki od vseh in od vsakega
posameznika zahtevajo nujen odgovor na vseh ravneh. Naš svet je razdeljen, je zlomljen.
Življenjsko tkivo je raztrgano; odnosi so uničeni. Svet kliče po ozdravljenju in spravi, po
obnovljenem smislu za svetovno skupnost, po odgovoru solidarnosti.
Klic k molitvi
"Poklicane smo k solidarnosti z vsemi ljudmi in s celotnim stvarstvom in smo pripravljene
osebno in skupaj zastaviti same sebe in vse, kar imamo, zaradi poslanstva Jezusa Kristusa" (Klic
k solidarnosti).
Izkušnje
Ljudje trpijo po vsem svetu. Zemlja trpi. Celotno stvarstvo trpi. Odprimo srce, da bomo slišali
krike in sprejeli to trpljenje.
1. krik:
Sem Sara, mati šestih otrok; živim v zahodni Afriki. Lani sem iz obupa, da bi
mogla preživljati družino, prodala svoje štiri najstarejše otroke in dobila zanje 64
ameriških dolarjev
2. krik:
Sem Juan iz Kolumbije. Gverilci so me ugrabili in mučili. Ko se bil spuščen na
svobodo, sem iskal varnost, toda povsod je bila vojna. Sedaj že dve leti čakam v
begunskem taborišču v Združenih državah Amerike. Čakam na odločitev; čakam na
svobodo in mir.
3. krik:
Sem Zakia iz revne indijske družine. Nikoli nismo imeli dovolj denarja, zato
nisem mogla hoditi v šolo. Ko sem bila lansko leto stara 13 let, so me poročili. Kmalu
bom rodila svojega prvega otroka.
4. krik:
Sem zemlja in umiram. Moje gore, reke in morja so zastrupljeni. Gozdovi
izginjajo, prav tako rastlinske in živalske vrste. Moje surovine so izropane. Moja polja se
spreminjajo v puščavo.
Razmišljanje
V veliki skrbi si postavljamo vprašanje: Kaj bo s človeštvom in celotnim stvarstvom? Kje je
upanje za našo prihodnost, za prihodnost človeštva in za prihodnost zemlje?
1. berilo: »Človeštvo je potrebno osvoboditi in rešiti… Človeštvo trpi in čaka na pravo
svobodo, čaka na drugačen, boljši svet: čaka na ΄odrešenje΄. In globoko v sebi se zaveda,
da nov svet, na katerega čaka, predpostavlja novega človeka, ΄božje otroke΄« (Papež Benedikt
XVI., Poslanica za svetovni misijonski dan, 19. oktober 2008)

2. berilo: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane v prostost,

da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu… Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel
jim je govoriti: Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« (Lk 4, 18-21)

3. berilo: Želja po globalni solidarnosti ni samo vprašanje prilagajanja novim izzivom
mednarodne situacije…, predvsem je odgovor na nujne zahteve Kristusovega evangelija.
To zahteva od nas kristjanov, pa tudi od celotnega človeštva resnično duhoven pristop, pa
tudi spremenjenje naše drže in srca.» (Papež Janez Pavel II, Poslanica 17. generalni skupščini Caritas
Internationalis, 2003)

4. berilo: »Globoka notranja preobrazba je za kongregacijo in za vsako od nas osebno edini
most k pristni solidarnosti z vsem stvarstvom. (Generalni svet Šolskih sester de Notre Dame, Dokument: Nove
razmere, 2008, 2. del B. 8. odstavek)

Tiho razmišljanje in molitev
Dejanje
Čas je, da spremenimo tek zgodovine, pospešujemo solidarnost, smo orodje upanja. Za nas je to
privilegiran trenutek, da ravnamo tako ljubeče in sočutno kot to dela Bog.
Preko dinamičnega procesa razumevajočega delovanja, nastopanja proti krivičnim sistemom in
strukturam, da bi izkoreninili njihove vzroke in rasti v ponižnosti, počasi prihajamo do izkustva
pristne solidarnosti. Življenje solidarnosti bo naš način deležnosti v Božjem poslanstvu
ozdravljanja in odrešenja. V solidarnosti bomo odkrili Božji dar upanja in pričevali zanj.
Vprašanja za razmišljanje in za dejanja:
1. Katera nova tveganja bom sprejela sama osebno in katera bomo sprejele v skupnosti, da
bomo živele solidarnost?
2. Kako se bomo odzvali na klic h globalni, svet obsegajoči solidarnosti?
Predlog konkretnega dejanja
za leto 2009 je, da se pozanimamo o in sodelujemo v Mednarodnem letu sprave
Združenih narodov; to je način, kako procese sprave pospešiti in jih razviti do trajnega miru.

Sklepna molitev

Bog, Oče vseh in vsega,
pomagaj nam prepoznati vse naše brate in sestre v svetovni skupnosti.
Odpri naša srca zanje,
da bomo mogli živeti v solidarnosti s to razširjeno družino.
Bog pravičnosti in miru,
pomagaj nam, da bomo zavzeti za spreminjanje krivičnih struktur
in bomo prinašalci miru v svetu, ki trpi.
Daj nam moči,
da ne bomo kristjani samo po imenu, temveč tudi po dejanjih sočutja.
Daj nam pogum,
da bomo dvignili glas za resnico in pravico
in z molitvijo in potrpežljivostjo klicali k korenitemu prenavljanju.
Svet obsegajoča solidarnost in mir naj bosta
dosežena z močjo sočutja, razumevanja in ljubezni.
Za svet obsegajočo pravičnost te prosimo v imenu Jezusa Kristusa, Kneza miru.
Amen.
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