19. ožujka 2017.

Poslanica uz Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini

Draga braćo i sestre u Kristu!
Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini obilježit
ćemo ove 2017. godine po 11. put. Tjedan je izrastao kao izraz želje mnogih vjernika i ljudi
dobre volje u Hrvatskoj, a odlukom biskupa HBK uobličio ga je Hrvatski Caritas. Tjedan sa
zahvalnošću prihvaćaju i prate Hrvati u Bosni i Hercegovini, ali i mnogi naši iseljenici diljem
svijeta. Ovaj Tjedan postaje sve više znak molitvenog i duhovnog povezivanja, ali također,
prema mogućnostima, i materijalnog pomaganja. Mnogi potrebiti zahvalni su za svaki
primljeni dar, a posebno stari i nemoćni koji ne žele napustiti svoju domovinu Bosnu i
Hercegovinu. Budimo i ove godine na treću korizmenu nedjelju povezani zajedničkom
molitvom i uzajamnim pomaganjem!
Ove godine treća korizmena nedjelja pada na 19. ožujka, kada slavimo i Blagdan sv.
Josipa. O svetom Josipu nema mnogo zapisa u Svetom pismu. Ne spominje se ni jedna
njegova izgovorena riječ. Ipak, možemo reći kako je bio čovjek vjere, opisan posebno u
događaju Isusova rođenja i njegova djetinjstva. Evanđelje opisuje kako je poslušao anđeoski
glas u snu, te se poslušno odazvao zahtjevu koji je stavljen pred njega; bio je radišan čovjek,
stolar, te je zbog toga Isusa pratio glas „stolareva sina“. Josipov život prošao je kao i toliki
životi ljudi prije i poslije njega koji se ničim nisu istaknuli u svojoj sredini i za svoga
vremena.
Međutim, taj skromni muž koji je bio toliko blizak Isusu i Mariji, Kristovoj Majci,
intimni sudionik njihovih zemaljskih života i ostvarenja kojima su čovječanstvu otvorili vrata
Neba, zaslužuje svu našu vjerničku pozornost. On je uistinu posjedovao sve osobine koje mu
Crkva i zajednica vjernika iskazuju u liturgiji i pučkim pobožnostima. On je zaručnik i
zaštitnik Djevice, hranitelj Sina Božjeg, glava obitelji, pravedan, mudar, jak, čist, vjeran,
poslušan, ogledalo strpljivosti, ures radnika, ures domaćeg života. Stoga nas ne čudi da
njegov lik susrećemo u našim crkvama, na oltarima, u obiteljskim domovima i zazivamo ga
kao zaštitnika djece, obitelji, radnika, izbjeglica, umirućih…
Ne čudi nas ni da ga je Hrvatski sabor još davne 1687. godine, dakle prije 330 godina,
proglasio i zaštitnikom hrvatskog naroda.
Evanđelje po sv. Ivanu spominje ga kao pravedna čovjeka (usp. Mt 1,19). Nema veće
slave niti počasti koja bi se ovom čovjeku skromna podrijetla mogla pripisati. Jednostavan,
siromašan, iskren, radišan čovjek, nedokučiva nutarnjeg života i duhovne snage, odazvao se
Božjoj providnosti i postao suradnik djela spasenja prihvaćajući „uvjete“ za bračnu sreću,
odgovornosti odgoja i obiteljskih tereta, nudeći i žrtvujući cijeloga sebe kako bi se ostvarilo
djelo spasenja po Bogu i čovjeku kojemu je on po djelovanju Duha Svetoga nadjenuo ime
Isus (usp. Mt 1,25), priznavši ga svojim zakonitim djetetom.

Sv. Josip bio je, dakle, vrlo predan i posvećen čovjek. Potpuno predan! Predan Djevici
Mariji, predan Isusu, prihvaćajući sve terete, odgovornosti, rizike i opasnosti kojima je bila
okružena sveta Obitelj. On je bio poslužitelj, radnik, žrtva iz sjene bez koje se mnoga velika
djela našeg Spasitelja ne bi mogla dogoditi. Bez njega Marija ne bi imala zaštitu, mali Isus u
betlehemskoj štali ne bi imao toplinu. Njihov bijeg u Egipat, skroman život mlade obitelji
koja se u tuđini prehranila zahvaljujući Josipovu radu, mjeseci šutljiva rada i skrivene patnje
za domom, ali u isto vrijeme gledanje kako dječak Isus napreduje u dobi i mudrosti. Po
životu i djelu svetog Josipa vidimo kako maleno i neznatno može postati vrlina bez premca.
Ovdje je na djelu svjedočanstvo i prikaz jedne drugačije dimenzije vrijednosti čovjeka, one
evanđeoske, koja nam se otkriva u Isusovim riječima u jedanaestom poglavlju Matejeva
evanđelja: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a
objavio malenima.“ Evanđelje naviješta novo Kraljevstvo, ono Nebesko, a objavljuje se onima
koji su na ljestvici ljudskih vrijednosti nisko, tzv. malim, neznatnim ljudima!
Sveti Josip tako postaje model skromna čovjeka koji po predanju Bogu omogućuje da
se ostvari djelo spasenja. Poručuje nam da je za ispunjen i dobar život dovoljno pouzdati se u
Božji plan za svakoga od nas, pa i onda kada ga ne razumijemo! U ovim vremenima
posvećenima natjecanju u stjecanju materijalih dobara, sebičnom egoizmu, koji nas otuđuje
od zajedništva s našim bližnjima, ali i onima koji su nam bližnji po vjeri, tradiciji, duhu,
povijesti, iskustvima - sveti nas Josip podsjeća da se ne trebamo stidjeti ako živimo skromno,
od rada svojih ruku, ako nismo u prvim redovima, ako se ničim posebno ne ističemo.
Upravo tim skromnim ali dostojanstvenim životom od rada, primjerom marljivosti,
radišnosti i vjernosti Bogu, zajedništvom u nevoljama i teškim vremenima ostvaruje se i
pokazuje da upravo ono „siromašno“ u očima ovoga svijeta ostaje zalogom općeg dobra,
zajedništva i opstanka pojedinca i naroda, i pokazuje se kao najveće „bogatstvo“.
Po zagovoru i primjeru sv. Josipa podsjetimo se da smo sve što činimo pozvani činiti
uvijek s malo više ljubavi. Stoga Vas, braćo i sestre, pozivam da i ove godine u Tjednu
solidarnosti i zajedništva, a osobito u nedjelju, na Blagdan sv. Josipa, budemo duhovno bliski
jedni drugima, da nas granice država ne razdvajaju, nego da nas naša katolička vjera i Crkva,
u kojima stoljećima živimo, duhovno ujedine. Uz izraze zahvalnosti, neka nas sve blagoslovi
dobri i milosrdni Bog po zagovoru sv. Josipa.
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