Zahvalni govor Milana Lažete don Mladenu
Večeras, kao i protekle četiri godine, slavili smo Gospodina i bili dionici svete misne žrtve koju je
predvodio naš župnik, salezijanac , don Mladen.
Bio je ovo čin župne zahvale za sve dobro što smo proživjeli, ali i čin oproštaja od župnika.
Nakon četiri godine može se izreći rečenica iz Svetog pisma koja jasno opisuje to razdoblje:
„Tražite najprije Božje Kraljevstvo i pravdu Njegovu, a sve drugo bit će vam nadodano.“
Gotovo svi mi smo svjedoci da se ta rečenica neprimjetno uvukla u župu i da živi. Dolaskom u Župu
izabrao si put povratka na izvore i temelje naše vjere. Tradicija ti je pozitivno sredstvo, a cilj istinska
vjera župljana u Trojedinog Boga Oca, Sina i Duha Svetoga.
Sve si činio za spas duša, a osobito mladih. Neprestano si pozivao na obraćenje i brigu za vječni
život. Isticao si potrebu za osobnom, obiteljskom i župnom molitvom, na prisni razgovor s
milosrdnim Bogom.
Poticao si nas župljane na radikalno življenje vjere kroz pojačan sakramentalni život. Pozivao si nas
na redovito pomirenje s Bogom u Svetoj ispovijedi i blagovanje tijela Kristova za život vječni.
Plodovi ne izostaju.
U ove četiri godine osnovao si:
●
●

Molitvenu zajednicu muževa sv. Ivana Bosca
Molitvenu zajednicu mladih sv. Dominika Savia

Obnovio si:
●
●

Ministrante, male i odrasle
Caritas zajednicu

U svemu radio sa salezijancima suradnicima.
Sv. Ana u Rudešu postala je posebno prepoznatljiva po:
●
●
●
●
●

Klanjanju pred Presvetim Oltarski Sakramentom četvrtkom
Velikoj devetnici sv. Ani
Tjelovskoj procesiji ulicama Rudeša
Nošenju kipa sv. Ane u procesiji
Broju uslišanih molitvi po zagovoru sv. Ane i sv. Ivana Bosca

Odsada Sv. Ana u Rudešu postaje posebno prepoznatljiva po salezijancima koji više od pedeset
godina nesebično služe župljanima naše župe.
Nakon duhovnog blaga nadošla su i materijalna dobra ovoj župi. Uz pomoćmnogobrojnih župljana
i dobrotvora, postavljen je novi križ visine 7,5 metara koji noću svijetli nad Rudešom. Župna kuća,
toranj i crkva dobili su novu fasadu, prozore i vrata. Posebno nas raduju nove ispovijedaonice,

nadstrešnica, dvorište s kipom Presvetog Srca Isusova, oblasne ploče i ograda sa logom don Bosca
sa djecom.
Iza svega rečenog stoje salezijanci a posebno naš župnik don Mladen.
Svojim redovničkim životom, kao svećenik i župnik, pokazao si i dokazao svoju nesebičnu ljubav za
župljane Sv. Ane, a osobitu privrženost za mlade, koje si još više uspio približiti Isusu, izvoru ljubavi
i milosrđa.
Svojom jednostavnošću i spontanošću uspjevaš, hvala Bogu ,oduševiti neke mlade za duhovni
poziv, a druge za sakrament ženidbe. Poticao si bračne parove na otvorenost životu pa se povećao,
hvala Bogu i broj novorođene djece.
Sve ove događaje foto aparatom zabilježio je naš Damir Hercigonja. Mi župljani sv. Ane za zahvalu i
uspomenu poklanjamo ti ovu monografiju. Neka te podsjeća i u tebi oživljava poseben trenutke u
tvom životu provedene u našoj Župi.
Vjerujem da će sjećanje na zajednički vjernički život s tobom biti zraka sunca koja će nam uvijek
vratiti radost i zahvalnost za život župne zajednice.
Za sve od srca u ime svih HVALA! Preporučamo se u tvoje molitve!

