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Crkvene ustanove u Bosni i Hercegovini - sve
Župni uredi u Bosni i Hercegovini - svi
Hrvatske katoličke misije/zajednice u inozemstvu - sve

Sarajevo, 12. listopada 2021.
Protokolarni broj: 791/2021.
Predmet: Razmišljanje ravnatelja Caritasa BiH uz Nedjelju Caritasa 2021.!
Cijenjeni i dragi prijatelji i dobročinitelji Caritasa!
I ove godine uz predstojeću Nedjelju Caritasa svima Vama, ma gdje bili i živjeli, mi iz Caritasa Bosne i
Hercegovine želimo izreći iskrenu ljudsku zahvalnost, kršćanske, vjerničke i svećeničke molitve zahvale za
Vašu konkretnu molitvenu i materijalnu karitativnu potporu kako za bližnjega u nevolji tako i prema Caritasu
kao službenoj karitativnoj ustanovi opće, svake mjesne Crkve i svake župne zajednice, posebno u našoj
ovozemaljskoj Domovini. Činimo to u godini, koja je kao i prethodna dobrano opterećena teškom pandemijom
COVID-19 u našem domovinskom okruženju, ali i u cijelom svijetu uz velike crkvene, društvene i medicinske
„znanstvene“ rasprave prihvaćanja/neprihvaćanja prisutne pandemije i svih rasprava oko pristupanja/nepristupanja cijepljenju u inozemstvu ili u tuzemstvu, možda i zbog nenabavke cjepiva. Od svih tih rasprava nisu bile
zaobiđene ustanove i djelatnici naših Caritasa i svih Caritasovih ustanova. Bogu hvala, nadišlo se razmišljanja
podjela, političkog i „znanstvenog“ razmišljanja, a cjepivo lijek tražilo se i dobilo s jednom jedinom nakanom
da se osigura kakva takva zdravstvena sigurnost i zaštita. Naša ovozemaljska Domovina uglavnom je cjepivo
nabavila dobrotom i darom susjeda i drugih dobronamjernih darovatelja iz inozemstva uz brojna cijepljenja u
zemljama bližeg i daljnjeg okruženja. Posljedice teške pandemije, koju uz razne oscilacije, svi osjećamo sve do
današnjeg dana: bogati i siromašni, veliki i mali, mladi i stari, ali i svi naši Caritasi koji traže načina kako
pomoći bližnjemu u nevolji i sebi samima.
Tijekom prošle i ove godine Caritas BiH, uz brojne pripreme, trebao je proslaviti 25. obljetnicu
postojanja, ali su se usprkos pripremljenih sadržaja čekala bolja i za zdravlje prihvatljiva vremena kako bi se
proslava mogla održati bez bilo kakvih zdravstvenih posljedica. U takvoj situaciji bili smo odgovorni i držali
smo se svih društvenih, medicinskih i crkvenih odredbi kako bismo odgovorno sagledali vlastitu situaciju, uz
naputke i iskustva Caritasa Internationalis (Vatikan) i Caritasa Europa (Bruxelles). Međutim, sve to nije razlog
za bilo kakvo malodušje, nego uz osobnu vjeru i pouzdanje u Boga, poticaj u traženju novih putova našeg
karitativnog života i rada na mjestima koje nam je povjerila Crkva preko naših nad/biskupa i ravnatelja uz
obdržavanje svih spomenutih crkvenih, karitativnih i državnih odredbi i zakona. Hoćemo li ipak obilježiti 25.
obljetnicu Caritasa BiH, u ovom trenutku ništa konkretno ne možemo odgovoriti!
Ovogodišnja Nedjelja Caritasa, uz poštivanje službene liturgije prema važećem liturgijskom direktoriju,
ima za moto „Caritas u životu pojedinca i zajednice“! Plod je to odluke Upravnog vijeća Caritasa BiH s
ovogodišnje svibanjske sjednice. Želja je svih nas bila da u svoje svakodnevno življenje uz nad/biskupijsku
razinu ugradimo župnu i obiteljsku odgovornost. Ovogodišnji moto sve nas poziva na budnost i odgovorno
ponašanje. Svi sadržaji koje zaprimite žele svima nama pomoći u građenju karitativne svijesti i odgovornosti na
mjestima našeg ovozemaljskog življenja. I ove godine želimo na sve Vaše adrese na vrijeme poslati pripremljeni
animacijski materijal: prigodni plakat, Molitvu vjernika, poruku predsjednika Caritasa BiH Vinka kardinala
Puljića, popratno razmišljanje ravnatelja Caritasa BiH i zidni Katolički imendanski kalendar za 2022. godinu.
Osim putem pošte svi spomenuti materijali bit će na vrijeme dostupni i u PDF-u na mrežnoj stranici Caritasa
BiH (www.caritas.ba), Katoličke tiskovne agencije (www.ktabkbih.net) i na drugim mrežnim stranicama
Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini koje se na to odluče.
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I ove godine, osim pripremljenih i poslanih materijala, prema ustaljenoj praksi bit će obraćanje
medijima: predstavljanje materijala sa središnjim sloganom, ali i neke konkretne teme koje su prevažne za život
i rad naših Caritasa. Želimo sve medije i medijske djelatnike učiniti osjetljivima za karitativno djelovanje
Katoličke crkve kroz službenu karitativnu organizaciju s imenom Caritas, a koja u svome djelovanju nadilazi
sve ovozemaljske granice: nacionalne, ljudske i vjerničke. Sve činimo strpljivo i s malim koracima. Cjelokupnoj
animaciji i pripravi ove nedjelje služe i oglasne ploče naših crkava, crkvenih ustanova i zajednica. Spomenuti
sadržaji služe i karitativnoj animaciji svih kojima je stalo do prepoznatljivog karitativnog djelovanja i poslanja
Katoličke crkve i svih koji cijene rad naših Caritasa.
Učinimo sve kako bi, uz liturgiju i naviještanje, i Caritas postao i ostao dio temeljenog poslanja naše
Crkve, posebno naših župnih zajednica, naših obitelji i svih krštenika pojedinačno. Činjenica je kako je liturgija
uz sve ovovremene oscilacije još uvijek u središtu našeg svakodnevnog vjerničkog življenja, a naviještanje
Radosne vijesti i Caritas, nažalost, uglavnom imaju prigodni karakter. Osobni pristup traži i dodatno buđenje i
animiranje kako bi pojedinačna zauzetost bila temelj institucionalne karitativne izgradnje. I zato ovogodišnji
poziv upućen je svima nama, „Caritas u životu pojedinca i zajednice“, kako bi postao dodatni poticaj i poziv na
razmišljanje i konkretno činjenje u životima svakoga od nas.
Svjesni smo kako neočekivana događanja i pojave, kao što su tijekom minulog vremena bili potresi,
poplave i suše, budila su i pozivala svakoga od nas na odgovorno postupanje i činjenje vezano za mjesto i ulogu
naših Caritasa na svim razinama kako u životu pojedinaca tako i u životu svih naših zajednica. Ono što je
najlošije jesu razmišljanja koja dovode u pitanje smisao i opravdanost postojanja Caritasa s riječima kako je
vrijeme rata i poraća prošlo, a onda i izjave kako nam Caritas nije toliko potreban. Pri tom se zaboravlja
činjenica kako ćemo uvijek imati siromaha i potrebnih, a širina karitativnog djelovanja stalno se povećava kako
sadržajno tako i prostorno. Za svoje nekaritativno činjenje imamo odgovor kako je Caritas samo dodatno i
nepotrebno opterećenje u našem pastoralnom radu.
Od nestanka bezbožnog komunističkog sustava i ponovnog zaživljavanja kakve takve demokracije
stvarana je slika karitativnog života i rada u našoj Crkvi kroz Caritas: razne karitativne aktivnosti prikupljanja i
dijeljenja hrane, odjeće i lijekova dobivenih iz zemalja uglavnom europskog kontinenta. Stvarana je, nažalost,
uglavnom kultura primanja i prava svih na pristiglu karitativno-humanitarnu pomoć, bez obzira na našu osobnu,
kolektivnu i socijalnu sliku. Koliko će vremena još proći dok se u svakome od nas i u svim našim ustanovama
ne promijeni kriva slika potrebe Caritasa i u svakome od nas izgradi osjećaj odgovornosti za bližnjega u nevolji
uz nadilaženje svih naših ovozemaljskih granica: pripadnik samo moje ovozemaljske Domovine, moga naroda,
moje nad/biskupije, moje provincije, moje župne zajednice i moje obitelji. Nadiđimo ovozemaljske granice i
izgradimo ljudsku, kršćansku i vjerničku širinu? Neka naše obitelji, koje su temeljne stanice obitelji, društva i
Crkve budu temelj karitativnog života i rada. Ne zaboravimo kako uz obitelj velika odgovornost pripada i našim
župnim zajednicama kroz izgradnju i djelovanje vlastitog nad/biskupijskog i župnog Caritasa.
Tijekom minule godine nisu nas zaobišle razne poteškoće, a koje su uglavnom plod društvenih i
političkih događanja na našim prostorima. Kao i do sada civilne i društvene strukture dive se i zahvalne su za
postojanje i djelovanje naših Caritasa, ali nas s druge strane ne prepoznaju kao ustanove uz koje bi trebale stajati
svojim konkretnim činima. Kucali smo na brojna vrata, uz potporu naših nad/biskupa, glasno i jasno govorili,
molili i zagovarali. I ove godine ponavljamo kako se nećemo umoriti u svome nastojanju kako bismo osigurali
kvalitetno djelovanje naših Caritasa u ovom vremenu i na ovim prostorima.
Sve Vas pozivamo, kako pojedince tako i zajednice, na odgovorno karitativno činjenje kako bismo
ovogodišnju Nedjelja Caritasa učinili animacijskim danom molitve, karitativnog darivanja i buđenja kako
pojedinaca tako i naših zajednica. Budimo stalna molitvena i materijalna potpora našim Caritasima. Siromašnih
i potrebnih imamo i imat ćemo u svojoj svakodnevnici i zato ne zatvarajmo oči i uši pred vapajima siromašnih i
potrebnih. Neka naše karitativno činjenje bude plod osobne vjere u Boga i ljubavi prema bližnjem u nevolji.
I na kraju svima Vama u tuzemstvu i inozemstvu izričemo veliko ljudsko hvala, vjerničke i svećeničke
molitve zahvale za sve Vaše molitve i darove koje ste, od zadnje Nedjelje Caritasa pa do današnjeg dana, slali
kao konkretnu potporu djelovanju Caritasa na svim razinama. Neka dobri Bog obilno nagradi Vaše iskreno i
nesebično karitativno darivanje i činjenje. Nemojmo se umoriti u činjenju dobra!
U ovo predbožićno vrijeme svima Vama, ma gdje bili i živjeli i bez obzira na zvanje i poslanje u
društvu i u Crkvi koje imate, želimo čestit Božić, sretnu i blagoslovljenu novu 2022. godinu uz iskreni pozdrav,
zahvalu i molitve!

Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH
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