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komotnosti, uživanja, zadovoljavanja 
svih potreba, lagodnosti, lakšeg puta… 
Kroz sve pore društva potiče se relativ-
nost, bezvoljnost, logika „lako ćemo“, 
sebičnost te nesposobnost za žrtvu i 
odricanje. Čovjekov se duh ne hrani tim 
stvarima. Posljedica takva globalistič-
koga načina života jest prava duhovna 
smrt. A kad je duh mrtav, slijede ga i 
psiha i tijelo.

zajednica kao eklezijalni PokreT 
Nešto što Zajednicu Cenacolo čini u 
Bogu snažnom je raznolikost poziva 
u njoj. Srce Cenacola čini tristotinjak 
mladića i djevojaka koji su tijekom borbe 
za vlastito ozdravljenje od ovisnosti 

roditeljima vrlo su plodan način 
pomaganja i ozdravljanja korijena 
problema, a to je život bez Boga. 
Zajednica ima i one koji su bili u 
njoj pa su ostali uz nju, kao i brojne 
simpatizere i prijatelje. 
Posebne kuće Zajednice su tzv. 
misijske kuće koje već dvadeset 
godina postoje u južnoj Americi: 
Brazil, Meksiko, Peru i Argentina, a 
nedavno je utemeljena i prva misij-
ska kuća u Africi, u Liberiji. U ovim 
bratovštinama Zajednica udomljuje 
nezbrinutu djecu koju im socijalne 
službe dodjeljuju na brigu. U ovim 
se zemljama članovi Zajednice skrbe 
za tristotinjak djece. Požrtvovan rad 
s ovom izranjenom djecom urušava 
svaku sebičnost i iziskuje neprestan 
izlazak iz sebe i potpuno darivanje 
tom drugom, malom biću. Rad u 
misijama je velika životna škola, još 
neispitana mogućnost i izazov koji 
bi se trebao organizirati za sve mlade 
odrasle u hedonističkim školama 
bogatog sjevera i zapada.
Temelj svega su volonterstvo, ljubav i 
Isusove riječi: „Besplatno ste primili, 
besplatno i dajte!“ Stoga je službena 
Crkva, točnije Papinsko vijeće za lai-
ke, promoviralo Zajednicu Cenacolo u 
crkveni pokret.

Međugorje: duhoVno lječilišTe
Svaka ovisnost zapravo je bolest, a 
bolest se ne može izliječiti dok joj se 
ne nađe uzrok. S. Elvira je pogodila 
da je zapravo najčešći uzrok napušte-
nosti, praznine i ranjenosti srca život 
bez Boga. Zato ona svoje „štićenike“ 
nije odvela liječnicima i psihijatrima, 
nego Bogu kroz osnivanje „molitve-
nih i radnih cenakula“. U konkretnoj 
organizaciji života cenakula veliku 
ulogu odigralo je iskustvo koje je s. 
Elvira zajedno sa svojim štićenicima 
doživjela upravo ovdje u Međugorju, 
s Gospom, s vidiocima Vickom i Ma-
rijom te s fra Slavkom Barbarićem. 
Gospine poruke o vjeri, obraćenju, 
molitvi i postu, a kao kruna svega 
o miru, postale su glavni predmet i 
terapija ovog duhovnog lječilišta.
U srpnju 1983. osnovana je prva 
Zajednica Cenacolo u mjestu Saluzzo 
u Italiji. Već 1985. i 1986. godine s. 
Elvira hodočasti u Međugorje i o 
tim iskustvima ovako svjedoči: „Ono 
zbog čega ovamo rado dolazim i što 
me je ovdje zadržalo te potaknulo 
da u Bijakovićima utemeljim kuću 
za bivše ovisnike, ponajvećma je 
činjenica da je molitva svakoga moga 

Jedna od vrjednota Zajednice je 
i u tome što njezino djelovanje 
zadire u same korijene svojih 
štićenika time što uključuje 
terapeutski i molitveni rad s 
njihovim roditeljima. Mreže 
„starih“ roditelja koji rade s 
„novim“ roditeljima vrlo su 
plodan način pomaganja i 
ozdravljanja korijena problema, 
a to je život bez Boga.

štićenika i čitave naše Zajednice 
ovdje postala snažnija i dublja. Ovdje 
smo ojačali molitveni duh te počeli 
više i sabranije čitati Sveto pismo. 
Vidjeli smo velik pomak nabolje u 
svim štićenicima. Usprkos problemi-
ma s policijom, svi smo zaključili da 
smo u Međugorju našli novu zemlju, 
upravo duhovno lječilište za ovisni-
ke. A kako bi drugačije i moglo biti 
kad je uz nas naša nebeska Majka, 
čiju nazočnost tako snažno osjeća-
mo! Stoga nije čudo što naši mladi 
jednostavno ne žele otići odavde, oni 
snažno čeznu za Bogom, a ovdje tu 
čežnju utažuju potpunije nego drug-
dje. Moram priznati, upravo ovdje 
brže dobivaju motivaciju za liječenje, 
i stoga brže i ozdravljaju.“

BoriMo se za zdraVu MladosT 
Nasuprot iskrivljenoj logici svijeta, s. 
Elvira i njezina Zajednica Cenacolo 
svjedoče snagu milosti koju Gospa 
pruža ovdje u Međugorju. Upravo 
tu poruku ona daje svijetu i danas: 
„Ovdje je Majka i Djevica na djelu, a 
to je nepresušiv izvor evanđeoskog 
nadahnuća za rađanje i očuvanje 
zdrava potomstva i zdrave mladosti. 
Stoga i roditelji i njihova djeca tre-
baju na najduhovniji način iskoristiti 
Gospinu nazočnost na ovim pro-
storima: roditelji tako da će svojim 
uzornim kršćanskim životom ne 
samo tjelesno nego i duhovno rađati 
i preporađati svoju djecu, a djeca tako 
da će slijediti svoje duhovne uzore, 
spoznajući da je čestit život, prožet 
ljubavlju prema Bogu i čovjeku, 
najveće bogatstvo i najveća sreća.“
Svako svjedočanstvo bivšeg ovisni-
ka priča je za sebe, tužna i žalosna, 
potresna i dramatična, ali puna nade 
i životne radosti.

Nitko se ne zna radovati životu kao onaj 
koji je bio u iskustvu smrti.
Nitko se ne raduje zajedništvu kao onaj 
tko je iskusio osamljenost.
Nitko tako ozbiljno ne shvaća slobodu 
kao onaj tko ju je gubio i robovao.
Nitko ne zna poštivati obitelj kao onaj 
tko je izigrao svako obiteljsko pravilo.
Nitko ne zna tako moliti kao onaj koji je 
bio odbacio svaki kontakt s Bogom.
Nitko nije spreman tako zahvalno poma-
gati kao onaj tko ne zaboravlja da mu je 
netko pomogao.
Jer tamo gdje je obilovao grijeh, izlila se 
milost u preobilju.
(fra Slavko Barbarić, Biseri ranjena
srca)

u sebi prepoznali i potrebu za još 
jednim korakom dalje – za potpunim 
posvećenjem vlastitog života Bogu i 
braći kroz svećeništvo ili redovništvo. 
Oko te jezgre u koncentričnim su 
krugovima mladići i djevojke koji su 
svoju ljubav podijelili jedni s drugima 
u sakramentu braka. Neke su od tih 
obitelji „obitelji posvećene Bogu“ s 
namjerom da ostanu živjeti cijeli život 
u Zajednici, dok su druge obitelji tu 
na neodređeno vrijeme. Trenutno u 
Zajednici živi tridesetak obitelji sa 
svojom djecom. Oni većinom vode 
terapijski hod momaka i djevojaka 
u zajednici. U Međugorju su to već 
dugo godina bračni par Zappela: Marco 
je odgovoran za mušku kuću Campo 
della vita − Polje života, a njegova žena 
Cinzia odgovorna je za žensku kuću 
Campo della gioia − Polje radosti. 
Jedna od vrjednota Zajednice je i u 
tome što njezino djelovanje zadire u 
same korijene svojih štićenika time 
što uključuje terapeutski i molitveni 
rad s njihovim roditeljima. Mreže 
„starih“ roditelja koji rade s „novim“ 

završetak HlaDNoratovske 
poDJele eUrope i propast 
komUNizma, simBolički 
ozNačeNi paDom BerliNsko-
ga ziDa, eUropsko proši-
reNJe i UJeDiNJavaNJe, ali i 
zNačaJNo JačaNJe sekUla-
rističkiH iDeologiJa promi-
JeNili sU DrUštveNi okvir U 
koJem DaNas DJelUJe eUrop-
ska UNiJa. Usprkos tomu, misli 
pape Franje izgovorene u Parlamentu 
iznimno su slične poruci nade koju 
je sveti Ivan Pavao II. 1988. podijelio 
sa zastupnicima tada samo 12 država 
članica, a s istom porukom presudno 
je utjecao i na rušenje komunizma 

u svojoj Poljskoj predvidjevši proces 
ujedinjenja Europe.
Papa Ivan Pavao II., papa Franjo, ali i 
njegov prethodnik Benedikt, prepo-
znali su kršćanske temelje europ-
skoga ujedinjenja. Životi talijanskoga 
premijera de Gasperija, francuskoga 
premijera Schumana i njemačkoga 
premijera Adenauera – praktičnih 
katolika i utemeljitelja Europske unije 
– svjedoče o njihovoj predanosti stva-
ranju europske zajednice utemeljene 
na kršćanskim vrijednostima trajnoga 
mira i zajedništva koje nadilazi sve 
podjele. Sva trojica pozivala su na 
povratak tim temeljnim vrijedno-
stima i upozoravali da je, kako je to 

papa Franjo sročio, Europa bez transcendentalne dimenzije 
nezamisliva te da tako riskira izgubiti svoju humanističku 
dušu. Kultura izgrađena i nadahnuta kršćanstvom stoljeći-
ma je oblikovala društva i narode cijele Europe. Zbog toga 
za Europu vjera nije samo baština, nego i temelj za budući 
društveni razvoj i osnaživanje društvene solidarnosti. 
Međugorje predstavlja značajno mjesto očuvanja vjerskog 
i nacionalnog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini. 
Brojnim je katolicima u okolnostima bivše Jugoslavije 
bilo ograničeno pravo iskazivanja vjeroispovijesti. Poruke 
u Međugorju tada su prve najavljivale dolazak vremena 
slobode, demokracije i samostalnosti. Brojne molitve i 
riječi utjehe crkvenih velikodostojnika i hodočasnika za 
vrijeme ratne agresije JNA na BiH i Hrvatsku pružile su 
unesrećenima nadu i vjeru za prekid vatre, mir i neovi-
snost dviju zemalja. U poslijeratnom vremenu Međugorje 
je postalo vrijedan integrativni čimbenik Hrvata u BiH 
te istodobno snažna poveznica s Hrvatima iz Hrvatske 
koji u sve većem broju posjećuju Međugorje. Veliko 
priznanje odaju milijuni vjernika i posjetitelja iz cijeloga 
svijeta koji upravo u Međugorju pronalaze utočište vjere, 
mira, obraćenja i snage učinivši ga jednim od najvećih 
svjetskih molitvenih središta. U tom kontekstu radosno 
očekujem pastoralan posjet pape Franje 6. lipnja Sarajevu 
kako bi propovijedao međureligijski dijalog i mir te dao 
ohrabrenje katoličkim vjernicima. U tim će trenutcima 
BiH biti u molitvama milijuna vjernika diljem svijeta. 
Siguran sam da će to biti nezaobilazan poticaj stvaranja 
boljeg društvenog, političkog i gospodarskog ozračja u 
BiH. 

Bruxelles, 26. veljače 2015.

Mr. sc. andrej PlenkoVić, 
PoTPredsjednik 
VanjskoPoliTičkog odBora 
euroPskog ParlaMenTa

U znatno izmijenjenim po-
litičkim i društvenim okol-
nostima, 26 godina nakon 
posjeta pape Ivana Pavla 
II., papa Franjo posjetio 
je krajem prošle godine 
europski parlament kako 
bi uputio poruku za više 
od 500 milijuna građana 
iz 28 država članica. 
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Gospina škola


