
Poslanica za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i 

ljudima u Bosni i Hercegovini, 2015.  

Dragi vjernici, 

već devetu godinu zaredom, odlukom biskupa Hrvatske biskupske konferencije, provodimo 

akciju "Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini". Nositelj 

akcije je Hrvatski Caritas u suradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine. Tako ćemo i ove 

godine treće korizmene nedjelje, 8. ožujka, na svim našim župama zajedno moliti i dati 

novčani prilog za potrebe Crkve i Hrvata u Bosni i Hercegovini. 

Koristimo ovu prigodu i zahvaljujemo svima koji su se prošle godine odazvali pozivu da 

preko Hrvatskog Caritasa pomognu obiteljima stradalim u poplavama, ne samo u Hrvatskoj 

već i u susjednoj Bosni i Hercegovini i Srbiji, posvjedočivši tako da se ljubav umnožava 

dijeljenjem i da za nas kršćane nema izvrsnijeg načina svjedočenja vjere u živog Krista od 

konkretnih djela ljubavi. Na taj smo način posvjedočili i da je Crkva autentična u svom 

govoru o Bogu samo onda kada govori, misli i djeluje za konkretnog čovjeka u njegovim 

potrebama, materijalnim i duhovnim. Stoga vam još jednom velika hvala na svim molitvama i 

darovima koji su našoj braći i sestrama pomogli ublažiti tegobnu svakodnevicu koju su živjeli 

i još uvijek žive nakon razornih poplava. 

Bog koji nam se očitovao kao Ljubav, koji je dio naše ljudske povijesti, u koju je na poseban 

način ušao Kristovim rođenjem, svakodnevno  i neumorno poziva nas da povjerujemo kako je 

Boga – Ljubav moguće susresti u svakodnevnim stvarnostima koje nas okružuju. Da bismo se 

otvorili za tu mogućnost, moramo najprije nadvladati ravnodušnost srca, izaći iz sebe i 

otvoriti se drugima, i postati aktivnim sudionicima društvenog života, Crkve i zajednica u 

kojima živimo - a na osobit smo način pozvani to činiti prema siromašnima. Da bismo to 

mogli, potrebno je prihvatiti vlastita ograničenja, otvoriti se Božjoj milosti te se vježbati u 

odgoju srca.  

Kada molimo Gospodina "učini srce moje po srcu svome", tražimo milost da nam srce bude 

snažno i milosrdno, budno i velikodušno, tražimo da nam dade srce koje se ne zatvara u sebe i 

ne pada u zamke „globalizacije ravnodušnosti“, kako nas u svojoj ovogodišnoj korizmenoj 

poruci poziva i papa Franjo. Drago nam je bilo ovih dana čuti vijest da će i sam papa Franjo 

doći ove godine u Sarajevo i pokazati svoju solidarnost i blizinu.  

Želeći produbiti razumijevanje važnosti odgovora na taj poziv na otvorenost srca, a misleći na 

Crkvu i našu braću i sestre u vjeri u Bosni i Hercegovini, ove smo godine za nacionalnu 

korizmenu akciju odabrali moto "Hoditi zajedno". 

Zajedništvo za nas vjernike prije svega znači biti uz drugoga, biti s drugim, u molitvi i djelima 

koja svjedoče prihvaćanje drugoga, znači vjerovati zajedno, podnositi patnje i dijeliti radost, 

međusobno se poštivati, moliti jedni za druge, zajedno slušati Riječ Božju i slaviti Euharistiju 

– drugim riječima: zajedno živjeti iskustvo Boga kako bi Crkva u svijetu na vidljiv način 

posvjedočila da su vrata koja povezuju Boga i čovjeka otvorena. 

Pozivam vas stoga da u Godini posvećenoga života osobito molite za sva duhovna zvanja 

kojima je Crkva u Bosni i Hercegovini obogatila i nas u Hrvatskoj, da se prema svojim 

mogućnostima odazovete pozivu hrvatskih biskupa i svojim darom doprinesete svim onim 

projektima kojima ćemo putem Caritasa pomoći da naša braća i sestre žive životom dostojnim 



čovjeka u svojoj Bosni i Hercegovini. Posebno želimo ohrabriti i pomoći svećenicima – 

župnicima koji sa svojim narodom na župama dijele oskudicu i svako dobro i zlo 

svagdašnjega života. Hodimo zajedno moleći da budućnost Crkve i vjernika u Bosni i 

Hercegovini bude ojačana svjedočanstvom zajedništva koje se pokazuje djelima konkretne 

ljubavi.  
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