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Predmet: Obavijesti uz Nedjelju Caritasa 2018.!

Cijenjeni prijatelji Caritasa!
Poznato Vam je da mi u Bosni i Hercegovini, prema odluci naših nad/biskupa, Treću
nedjelju došašća obilježavamo kao Nedjelju Caritasa u BiH. Moto ovogodišnje Nedjelje Caritasa
glasi „Vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi! (Jak 2,17)“! Za ovu nedjelju iz Središnjeg ureda
Caritasa BiH na sve Vaše adrese na vrijeme su poslani animacijski materijali za sve crkvene
ustanove sljedeći prilozi: prigodni plakat, liturgijski prilozi (Poruka predsjednika Caritasa BiH
Vinka kardinala Puljića, Obavijesti ravnatelja Caritasa BiH i prigodna Molitva vjernika za
euharistijska slavlja) i zidni Katolički imendanski kalendar 2019. Svi drugi sadržaji i medijski
prilozi, koje ste zaprimili na razne načine, žele svima nama posvijestiti važnost Caritasa u životu
Katoličke crkve na ovim prostorima.
Svjedoci smo posljedica minuloga bezbožnog komunističkog sustava tijekom skoro
pedeset godina. Bilo je to vrijeme bez institucionalnog postojanja i djelovanja Caritasa. Sve do
današnjeg dana mogu se isto tako čuti i riječi kako se u tom vremenu prema vlastitoj odluci
moglo slobodno vjerovati i svoju vjeru slobodno i živjeti. To isto vrijedi i za karitativni rad i
postojanje Caritasa. Njegovo ponovno zaživljavanje u našim nad/biskupijama i župnim
zajednicama dogodilo se pred sam početak Domovinskog rata. Svaki novi dan bio je vrijeme u
kojem smo postajali sve svjesniji i odgovorniji za kvalitetnu izgradnju ove važne ustanove u
svakome od nas, ali i na svim razinama Crkve i društva. U svome nastojanju oko izgradnje
Caritasa nailazili smo na razna razmišljanja, poteškoće i komentare o potrebi postojanja Caritasa
i načinu djelovanja počevši od župne zajednice, nad/biskupije i opće Crkve. Još uvijek se mogu
čuti komentari kako je prošlo vrijeme rata pa i potreba Caritasa. Pri tom se zaboravlja kako, uz
liturgiju i naviještanje Evanđelja, Caritas spada u prevažno poslanje Crkve.
I ove godine snažne riječi pape Franje neka nam i ove godine budu pred očima i neka nas
učine budnim za potrebe našeg bližnjega. Papa Franjo prigodom zaključenja Godine milosrđa na
svetkovinu Krista Kralja, 20. studenoga 2016. godine, Crkvi je darovao apostolsko pismo
„Misericordia et misera“ („Milosrđe i bijeda“) i odredio da se u cijeloj Crkvi 33. nedjelju kroz
godinu obilježava kao Svjetski dan siromaha. Papa veli - završava Jubilej, ali vrata milosrđa
našega srca ostaju uvijek otvorena. Naučili smo da se Bog saginje nad nama (usp. Hoš 11,4), mi
ga trebamo oponašati saginjući se nad našom braćom, osobito nad siromašnima i trpećima. Ne
možemo zaboraviti siromašne. Ovo je trenutak da se da maha fantaziji milosrđa, koje
svakodnevnim malenim gestama, konkretnim znakovima dobrote i nježnosti prema najslabijima,
nezaštićenima i napuštenima može pokrenuti pravu kulturnu revoluciju u cijelom svijetu. O tome
su i naši nad/biskupi raspravljali početkom studenog na svome jesenskom prošle godine na
zasjedanju u Sarajevu. Slobodno možemo kazati kako u našoj Crkvi imamo dvije nedjelje
Caritasa: Svjetski dan siromaha i Nedjelja Caritasa. Samo se postavlja pitanje naše osobne i
zajedničke svijesti i odgovornosti ne samo na ove dvije nedjelje, nego tijekom cijele godine.
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Puno toga bit će napisano, objavljeno i izrečeno. Međutim, spomenuti sadržaji pozivaju
svakoga od nas, bez obzira na zvanje i poslanje koje imamo u svojim nad/biskupijama i u
društvu, da se odgovorno odnosimo prema karitativnom poslanju Crkve, svoje nad/biskupije i
župne zajednice i to preko službene karitativne ustanove pod nazivom Caritas. U našem bližem i
daljnjem okruženju, ali i diljem svijeta siromaha i osoba koje će kucati na vrata naših
ordinarijata, provincijalata, župnih ureda, samostana, obiteljskih kuća i stanova. Hoćemo li čuti
vapaje koji dolaze do nas? Na ispitu će i u ovogodišnjem vremenu došašća, posebno na Nedjelju
Caritasa u BiH, biti naša osobna vjera i konkretna ljubav prema bližnjemu u nevolji. Hoćemo li
svoju karitativnu ljubav pokazivati samo prema pripadnicima svoga hrvatskoga naroda i svoje
obitelji ili ćemo katoličku širinu živjeti tako kako bismo nadišli sve naše ljudske i ovozemaljske
granice? Hoće li ovogodišnja Nedjelja Caritasa biti kao i sve dosadašnje ili ćemo napraviti korak
naprijed u građenju naše karitativne svijesti i odgovornosti?
Učinimo sve kako bismo ovogodišnju Nedjelju Caritasa bolje osmislili na mjestima
svoga života i rada. Želimo postati i ostati stalna molitvena i materijalna potpora Caritasima u
našim župnim i nad/biskupijskim zajednicama. Siromašnih i potrebnim imamo u svome
životnom okruženju. Ne zatvarajmo svoje oči i uši pred našom stvarnošću. Budimo budni prema
bližnjemu u potrebi.
Neka ovogodišnja Nedjelja Caritasa donese novi zamah u karitativnom poslanju, u
izgradnji karitativne svijesti i odgovornosti u našim nad/biskupijama i župnim zajednicama,
redovničkim zajednicama i samostanima, ali i u našim obiteljima.
U suradnji sa svima Vama želimo i ove godine dati svoj prilog pripravi u obilježavanju
Nedjelje Caritasa, a u svrhu još boljeg i kvalitetnijeg karitativno–socijalnog zauzimanja u
nadolazećem razdoblju.
Svima Vama iz tuzemstva i inozemstva želimo izreći veliko hvala za sve Vaše molitve i
darove koje ste na razne načine slali bilo od Nedjelje Caritasa 2017. bilo kao pomoć Caritasu.
Neka dobri Bog obilno nagradi Vaše nesebično darivanje. Nemojte posustati u činjenju dobra!
Želim Vam čestit Božić i blagoslovljenu novu 2019. godinu, uz iskreni pozdrav!

Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH
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