KRIZMA 2015.
Osvanuo veliki Dan. Krizma.
Mi za vječnost otvoreni.
Neka u nama vatra Tvoga Duha gori, dovoljna
da nam obasja cilj, modri krug neba nad glavom.
Pitate se,
tko bi to trebao biti
ako mi nismo
Tvoji znakovi na putu do neba
za malo vjerne prijatelje,
uljanice koje gore, kruh na stolu
i sjeme u brazdi za novo sutra?
Pitamo se,
tko smo mi, što smo u ovom vremenu
ako nismo
s Tobom Isuse, s rukom u ruci,
ako dodir Tvoj
ne osjećamo, ne pamtimo?
Molimo te,
daruj nam oči duše da vide
prisutnost Tvoju u vremenu, u povijesti našoj,
u nama, jer si
i vrijeme i vječnost ujedno.
Znamo
da smo mladi i neiskusni, prkosni, zbunjeni.
Stojimo na raskršću života
s tisuću putokaza i putova.
Kojim trebamo krenuti
u potragu
za Tobom?
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Pamtimo,
davno si rekao:
„Ja sam put istina i život!“
Vjerujemo, tko Tebe ima,
Oca ima i nebo.
Ostajem,
rekao si, u riječi, u kruhu,
vinu sunčanom,
licu čovjeka, u zjeni oka
i dodiru, na oltaru
i kad me ne vidite. Niste sami!
Odlučili smo prihvatit Tvoju ruku
i umom i srcem. Naš početak je
s Tobom, neka i kraj bude, jer
Tvoj put vodi do neba.
Pitao si, pitaš i nas krizmanike:
„Hoće li tko za mnom,
neka se odrekne samoga sebe,
uzme križ svoj i pođe ....„ S Tobom smo na putu,
možemo li napredovati u dobru bez milosti
Tvoje?
U međuvremenu,
daruj nam snagu da budemo Tvoja riječ,
vjerni svjedoci,
otkucaj srca gdje god jesmo.
Ponekad smo malo vjerni unatoč Duhu svetom u nama.
Kad nam u život uđeš sve se mijenja
i ništa više nije samo naše,
s tobom sve dijelimo:
zemlju otaca svojih i nebo sjećanja.
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Duha nam Božjega dajte
oče naš nadbiskupe Đuro,
i sedam Njegovih darova da ojača
čvrstoća vjere u nama,
„Za krst časni i slobodu zlatnu“
Pred Bogom,
roditeljima i kumovima
zajednicom vjernika, prisežemo
trostruku vjernost:
Isusu Kristu i Evanđelju,
rimskoj Crkvi i papi,
i Mariji
koju vjekovima zovemo kraljicom Hrvata
i majkom.
Molimo te o Bože, svim srcem,
neka se svakodnevno u očima našim
ogleda nebo, Riječ Tvoja
postane izvor, a
voda živa krvotokom proteče.
Ostat ćemo vjerni!
Ostat ćemo postojani!
Ostat ćemo ponosni
na svoje kršćansko ime!
Neka u nama, nakon krizme i dalje, čitav život,
vjera raste i jača
dok držimo Riječ Tvoju
kao svjetiljku.
Slavko Vranjković - sacerdos
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