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PAPINE PORUKE
Poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski dan mira 2012.
Odgajati mlade za pravdu i mir
1. Početak nove godine, Božjega dara čovjeku, poziva me uputiti svima, s
velikim povjerenjem i ljubavlju, usrdnu čestitku da vrijeme koje je pred
nama bude konkretno označeno pravdom i mirom.
S kojim stavom bismo trebali gledati na novu godinu? U Psalmu 130
nalazimo prelijepu sliku. Psalmist kaže da vjernik čeka Gospodina "više no
zoru straža noćna" (r. 6), čeka ga s čvrstom nadom, jer zna da će donijeti
svjetlo, milosrđe, spasenje. To se očekivanje rađa iz iskustva Izabranog
naroda, koji shvaća da ga Bog uči promatrati svijet u njegovoj istinitosti i da
ne dopušta da ga svladaju nevolje. Pozivam vas gledati na 2012. godinu s tim
stavom povjerenja. Istina je da se u godini koja se primiče svom kraju
povećao osjećaj beznađa zbog krize koja zahvaća društvo, svijet rada i
ekonomiju; korijeni te krize su prije svega kulturni i antropološki. Čini se
malne da se neki tamni veo nadvio nad naše vrijeme i ne dopušta nam jasno
vidjeti dnevno svjetlo.
Ipak, u toj tami čovjekovo srce ne prestaje čekati zoru o kojoj govori
psalmist. To je očekivanje posebno snažno i vidljivo kod mladih i zato se u
svojem razmišljanju okrećem njima promatrajući doprinos koji mogu i
moraju dati društvu. Želim zato svoju poruku za 45. svjetski dan mira
posvetiti temi odgoja: "Odgajati mlade za pravdu i mir", u uvjerenju da oni,
svojom poletnošću i svojim idealizmom, mogu pružiti novu nadu svijetu.
Moja se poruka obraća također roditeljima, obiteljima, svim odgojnim i
obrazovnim sastavnicama, kao i svima onima koji su odgovorni za razna
područja religijskog, društvenog, političkog, ekonomskog, kulturnog života
kao i za medije. Biti pozoran prema mladima i njihovim brigama, saslušati ih
i cijeniti, nije samo nešto što je preporučljivo; to je primarna dužnost čitavog
društva, ako se želi izgrađivati budućnost pravde i mira. Riječ je o tome da se
mladima poruči da cijene pozitivnu vrijednost života te se tako u njima
probudi želju da svoje živote utroše u služenju dobru. To je zadaća u kojoj
moramo svi dati svoj osobni obol. Brige koju su mnogi mladi diljem svijeta
izrazili u posljednje vrijeme pokazuju njihovu želju da sa čvrstom nadom
gledaju u budućnost. U sadašnjem trenutku zaokupljaju ih mnoge brige i
strahovi: žele steći naobrazbu koja će ih ozbiljnije pripremiti da se nose sa
stvarnošću u kojoj žive; uviđaju koliko je teško zasnovati obitelj i pronaći
stalno radno mjesto; pitaju se mogu li dati stvarni doprinos svijetu politike,
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kulture i ekonomije kako bi izgrađivali društvo koje će imati ljudskije i
solidarnije lice. Važno je da se tim vrenjima i tome idealizmu posveti dužna
pozornost na svim razinama društva. Crkva u mlade gleda s nadom, ima
povjerenje u njih i potiče ih da traže istinu, da brane opće dobro, da budu
otvoreni svijetu koji ih okružuje i da budu kadri vidjeti "nove događaje" (Iz
42, 9; 48, 6)!
Odgojitelji
2. Odgoj je najzanimljivija i ujedno najteža pustolovina u životu. Odgajati –
izraz koji dolazi od latinskog educere – znači izvesti mlade iz njih samih i
uvesti ih u stvarnost, prema punini koja pomaže osobi rasti. Taj se proces
jača susretom dviju sloboda: slobode odrasle osobe i slobode mladog čovjeka.
To iziskuje i odgovornost učenika, koji mora biti otvoren i dopustiti da ga se
vodi u upoznavanju stvarnosti, i odgovornost odgojitelja, koji mora biti
spreman darovati samog sebe. Zato su više no ikad potrebni istinski svjedoci,
a ne puki razdjelitelji pravilâ i informacijâ, svjedoci koji će znati vidjeti dalje
od drugih, jer imaju šire poglede na život. Svjedok je onaj koji prednjači u
življenju puta kojeg predlaže.
Koja su to mjesta gdje sazrijeva pravi odgoj za mir i pravdu? To je nadasve
obitelj, jer su roditelji prvi odgojitelji. Obitelj je izvorna stanica društva. "U
obitelji se djeca uče ljudskim i kršćanskim vrijednostima koje omogućuju
konstruktivan i miran suživot. U obiteljima se uče međugeneracijskoj
solidarnosti, poštivanju pravila, opraštanju i prihvaćanju drugoga"1. Ona je
prva škola gdje odgajamo za pravdu i mir.
Živimo u svijetu u kojem su obitelji, kao i sam život, neprestano izložene
prijetnji i, nerijetko, racjepkane. Radni uvjeti koji se često teško mogu
uskladiti s obiteljskim zadaćama, brige za budućnost, ubrzani ritmovi života,
česta seljenja da bi se osigurao pristojan život ili čak puko preživljavanje –
sve to silno otežava mogućnost da se djeci zajamči jedno od najdragocjenijih
dobara: prisutnost roditelja. Ta prisutnost omogućuje sve dublje zajedništvo i
prenošenje iskustava i uvjerenjâ koja se stječu godina, a koja se samo
zajedno provedenim vremenom mogu prenijeti na mlađe. Roditeljima želim
da ne klonu duhom! Neka primjerom svoga života potiču djecu da svoju
nadu stavljaju nadasve u Boga, koji je izvor istinske pravednosti i mira.
Želim također uputiti svoju riječ odgovornima za odgojno-obrazovne
institucije: neka s velikim osjećajem odgovornosti budno paze da se
dostojanstvo svake osobe uvijek poštuje i cijeni. Neka se pobrinu da svaki
mladi čovjek otkrije vlastiti poziv i pomažu mladima da darovi koje im je
1

Benedikt XVI., Discorso agli Amministratori della Regione Lazio, del Comune e della
Provincia di Roma (14. siječnja 2011.): L'Osservatore Romano, 15. siječnja 2011., str. 7.
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Bog udijelio donesu svoj plod. Neka zajamče obiteljima da će njihovoj djeci
uvijek biti osiguran odgoj koji se neće biti u opreci s njihovom savješću i
vjerskim načelima.
Neka sve obrazovne sredine budu mjesta otvorenosti za nadnaravno i za
druge, mjesto dijaloga, povezanosti i pažljivog slušanja, u kojem se mladi
čovjek osjeća poštovanim zbog vlastitih sposobnosti i duhovnih bogatstava i
gdje može naučiti cijeniti braću. Neka se ondje nauči iskusiti radost koju
donosi svakodnevno činjenje djela ljubavi i suosjećajnost prema bližnjemu i
djelatno sudjelovanje u izgrađivanju društva koje će biti humanije i u kojem
će biti više bratstva.
Obraćam se zatim političarima od kojih tražim da konkretno pomažu obitelji
i odgojne ustanove u izvršavanju njihovih odgojnih prava i dužnosti. Ne
smije nikada uzmanjkati prikladne potpore majčinstvu i očinstvu. Neka se
pobrinu da se nikome ne niječe pristup obrazovanju i neka obiteljima
omoguće da mogu slobodno birati odgojno-obrazovne strukture koje su
prikladnije za dobro njihove djece. Neka se političari zalažu za ponovno
ujedinjavanje obitelji koje su razdvojene zbog priskrbljivanja sredstava
potrebnih za život. Neka mladima pružaju pozitivnu sliku o politici, kao
pravom služenju na dobro svih.
Moram, nadalje, pozvati svijet medija da dadne svoj doprinos odgoju. U
današnjem društvu sredstva masovne komunikacije imaju jedinstvenu ulogu:
ona ne samo da informiraju, već također oblikuju duh svojih korisnika te
stoga mogu dati značajan doprinos odgoju i obrazovanju mladih. Važno je
imati na umu kako između obrazovanja i komunikacije postoji tijesna veza:
obrazovanje se naime ostvaruje uz pomoć komunikacije, koja utječe, na
pozitivan ili negativan način, na oblikovanje osobe.
I mladi moraju imati hrabrosti da prije svega oni prvi žive ono što traže od
onih koji su u njihovu okruženju. Na njima leži velika odgovornost: neka
smognu hrabrosti da se svojom slobodom koriste dobro i savjesno. I oni sami
su odgovorni za vlastiti odgoj i obrazovanje za pravdu i mir!
Odgajati za istinu i slobodu
3. Sveti se Augustin pitao: "Quid enim fortius desiderat anima quam
veritatem? – Što čovjek snažnije želi od istine?"2. Hoće li neko društvo imati
humano lice velikim dijelom ovisi o tome pridonosi li obrazovanje očuvanju
tog neuništivog zahtjeva. Obrazovanje je, naime, povezano s cjelovitim
oblikovanjem osobe, uključujući i njezin moralni i duhovni vidik, i
usredotočeno je na čovjekov krajnji cilj i dobro društva kojem pripada. Zato,
da bi se čovjeka odgojilo za istinu treba prije svega znati tko je osoba,
poznavati njezinu narav. Promatrajući stvarnost koja ga okružuje, psalmist
2

Commento al Vangelo di S. Giovanni (Komentar na Evanđelje sv. Ivana), 26,5.
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ovako razmišlja: "Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što
ih učvrsti - pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohodiš?"
(Ps 8, 4-5). To je temeljno pitanje koje si moramo postaviti: tko je čovjek?
Čovjek je biće koje nosi u srcu žeđ za beskonačnim, žeđ za istinom – i to ne
djelomičnom istinom, već onom koja je kadra rasvijetliti smisao života – zato
što je stvoren na Božju sliku i priliku. Prepoznati sa zahvalnošću da je život
neprocjenjivi dar vodi do otkrivanja dubokog i nepovredivog dostojanstva
svake osobe. Zato je prvi korak u odgoju naučiti prepoznavati Stvoriteljevu
sliku u čovjeku i, samim tim, gajiti duboko poštivanje prema svakom
ljudskom biću i pomagati drugima da žive životom koji je u skladu s tim
uzvišenim dostojanstvom. Ne smije se zaboraviti da se "autentični ljudski
razvoj tiče cijele osobe u svim njezinim dimenzijama" 3 , uključujući i
transcendentnu, te da se ne smije žrtvovati osobu zbog postizanja nekog
dobra, bilo ono ekonomsko ili društveno, individualno ili kolektivno.
Samo u odnosu s Bogom čovjek shvaća također značenje vlastite slobode. A
pred odgojiteljima se postavlja zadaća oblikovati istinsku slobodu. To nije
odsutnost ograničenja ili vladavina slobodne volje, nije apsolutizam onoga
"ja". Čovjek koji vjeruje da je apsolutan, da ne ovisi ni o kome i ni o čemu,
da može činiti što mu volja, na kraju protuslovi istini o vlastitom biću i gubi
svoju slobodu. Čovjek je, međutim, biće odnosa, koji živi u jednom odnosu s
drugima i, prije svega, s Bogom. Istinska sloboda se nikada ne može postići
udaljavanjem od Boga.
Sloboda je dragocjena, ali ujedno i krhka vrijednost; može biti pogrešno
shvaćena i zloupotrijebljena. "Osobito podmuklu prepreku odgojnoj zadaći
danas predstavlja masovna prisutnost, u našem društvu i kulturi, onog
relativizma koji, budući da ne priznaje ništa kao definitivno, ostavlja kao
posljednje mjerilo vlastito 'ja' s njegovim htijenjima i pod krinkom slobode
postaje za svakog tamnica, jer odvaja ljude jedne od drugih te na kraju svaki
od njih biva zatvoren u vlastito 'ja'. U takvom relativističkom obzorju, stoga,
pravi odgoj nije moguć: bez svjetla istine prije ili kasnije svaki je čovjek
naime osuđen sumnjati u dobrotu samoga života i odnosa od kojih je satkan,
u vrijednost svojega zauzimanja da nešto zajedno gradi s drugima"4.
Da bi ostvario svoju slobodu, čovjek mora dakle nadići relativistički obzor i
spoznati istinu o samom sebi i istinu o dobru i zlu. U dubini savjesti čovjek
otkriva jedan zakon kojeg si nije on dao, već kojeg mora slušati i čiji glas ga
poziva da ljubi i čini dobro i kloni se zla, da preuzme odgovornost za
učinjeno dobro i počinjeno zlo 5 . Zbog toga je ostvarivanje slobode prisno
povezano s naravnim moralnim zakonom, koji ima univerzalni karakter, izraz
je dostojanstva svake osobe, udara temelje njegovim temeljnim pravima i
3

Benedikt XVI., Enc. Caritas in veritate (29. lipnja 2009.), 11: AAS 101 (2009), 648; usp.
Pavao VI., Enc. Populorum progressio (26. ožujka 1967.), 14: AAS 59 (1967), 264.
4
Benedikt XVI., Discorso in occasione dell'apertura del Convegno ecclesiale diocesano
nella Basilica di san Giovanni in Laterano (6. lipnja 2005.): AAS 97 (2005), 816.
5
Usp. Drugi vatikanski koncil, Konst. Gaudium et spes, 16.
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dužnostima i dakle, u konačnici, oblikuje temelje pravednog i miroljubivog
suživota među osobama.
Ispravno korištenje slobode dakle ima središnju važnost u promicanju
pravednosti i mira, koji zahtijevaju poštivanje prema samima sebi i prema
drugima, uključujući i one čiji način shvaćanja i života umnogome odudara
od našega. Iz toga stava izviru sastavnice bez kojih mir i pravednost ostaju
prazne riječi bez sadržaja: uzajamno povjerenje, sposobnost uspostave
konstruktivnog dijaloga, mogućnost opraštanja, koje bi uvijek htjeli primiti
ali koje je teško drugome dati, uzajamna ljubav, suosjećanje prema
najslabijima, kao i spremnost na žrtvu.
Odgajati za pravdu
4. U našem svijetu, u kojem je vrijednost osobe, njezina dostojanstva i
njezinih prava, usprkos javno proklamiranim dobrim namjerama, ozbiljno
ugrožena raširenom tendencijom isključivog pribjegavanja mjerilima
korisnosti, zarade i posjedovanja, važno je ne odvajati pojam pravde od
njeinzih transcendentnih korijenâ. Pravda, naime, nije jednostavno plod
ljudskog dogovora, jer ono što je pravedno nije izvorno određeno pozitivnim
zakonom, već dubokim identitetom ljudskog bića. Samo cjeloviti pogled na
čovjeka omogućuje nam da ne podlegnemo poimanju pravde kao nekog
ugovora i dogovora i da smjestimo također nju unutar obzora solidarnosti i
ljubavi6.
Ne smijemo zanemariti činjenicu da su određene struje suvremene kulture,
koje se oslanjaju na ekonomska racionalistička i individualistička načelâ,
istrgla pojam pravde iz njezinih transcendentnih korijena, odvojivši je od
ljubavi i solidarnosti: "'Zemaljski grad' ne promiču samo odnosi pravâ i
dužnostî, nego, još više i još preče, odnosi velikodušne besplatnosti, milosrđa
i zajedništva. Sebedarna ljubav, čak i u ljudskim odnosima, uvijek očituje
Božju ljubav, dajući teologalnu i spasenjsku vrijednost svakom zauzimanju
oko pravednosti u svijetu"7. "Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će
se nasititi!" (Mt 5, 6). Nasitit će se jer su gladni i žedni ispravnih odnosa s
Bogom, sa samima sobom, sa svojom braćom i sestrama i sa čitavim
stvorenim svijetom.
Odgajati za mir
5. "Mir nije tek odsutnost rata i ne može se svesti na osiguranje ravnoteže
među suprotstavljenim silama. Mir se na zemlji ne može postići bez zaštite
osobnih dobara, bez slobodne komunikacije među ljudima, bez poštivanja
6

Benedikt XVI., Discorso al Bundestag (Govor u Bundestagu) (Berlin, 22. rujna 2011.):
L'Osservatore Romano, 24. rujna 2011., str. 6-7.
7
Isti, Enc. Caritas in veritate (29. lipnja 2009.), 6: AAS 101 (2009), 644-645.
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dostojanstva osoba i naroda, bez postojano življenog bratstva"8. Mir je plod
pravde i učinak ljubavi. Mir je prije svega Božji dar. Mi kršćani vjerujemo da
je Krist naš pravi mir: u njemu, u njegovom križu, Bog je pomirio sa sobom
svijet i razorio razdvojnice koje su nas jedne od drugih dijelile (usp. Ef 2, 1418); u njemu postoji samo jedna obitelj, pomirena u ljubavi.
Ali mir nije samo dar koji treba primiti, već je također zadatak kojeg treba
ostvariti. Da bismo bili istinski mirotvorci, moramo se učiti suosjećanju,
solidarnosti, suradnji, bratstvu, moramo biti aktivni u zajednici i budni u
jačanju svijesti kod ljudi u svezi nacionalnih i međunarodnih pitanja i
važnosti da se traže prikladni načini preraspodjele bogatstva, promicanja
razvoja, suradnje u razvoju i rješavanju sukobâ. "Blago mirotvorcima: oni će
se sinovima Božjim zvati!", kaže Isus u Govoru na gori (Mt 5, 9).
Mir za sve je plod pravde za sve i nitko ne može izbjeći tu bitnu zadaću
promicanja pravde, prema vlastitim poljima djelovanja i odgovornostima.
Pozivam poglavito mlade, koji uvijek snažno streme idealima, da imaju
strpljenja i upornosti u traženju pravde i mira, da gaje osjećaj za ono što je
pravedno i istinito, i onda kada to može uključivati žrtvu i značiti da moraju
ići protiv struje.
Uzdići oči Bogu
6. Kada se nađemo pred teškim izazovom kročenja putom pravde i mira
možemo biti u iskušenju da se, poput psalmiste, pitamo: "K brdima oči svoje
uzdižem: odakle će mi doći pomoć?" (Ps 121, 1).
Svima, a poglavito mladima, želim snažno reći: "Svijet ne spašavaju
ideologije, već samo okretanje Bogu živom, koji je naš stvoritelj, jamac naše
slobode, jamac onoga što je doista dobro i istinito... okretati se bespridržajno
Bogu koji je mjera onoga što je ispravno i istodobno je vječna ljubav. Što bi
nas uopće i moglo spasiti ako ne ljubav?" 9 Ljubavi je mila istina, ona je
snaga koja nas čini kadrima zalagati se za istinu, za pravdu, za mir, jer sve
pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi (usp. 1 Kor 13, 13)
Dragi mladi, vi ste dragocjeni dar za društvo. Ne dopustite da vas obuzme
obeshrabrenost kada naiđete na teškoće i ne prepuštajte se lažnim rješenjima,
koja se često predstavljaju kao najlakši put za svladavanje problemâ. Ne
plašite se preuzeti obaveze, uhvatiti se u koštac s naporom i žrtvom, izabrati
putove koji zahtijevaju vjernost i stalnost, poniznost i predanost. Živite s
povjerenjem svoju mladost i one duboke želje sreće, istine, ljepote i prave
ljubavi koje osjećate! Živite intenzivno to razdoblje žvota tako bogato i puno
poleta. Budite svjesni da ste vi sami primjer i poticaj za odrasle, i to ćete biti
što se više budete trudili pobijediti nepravde i korupciju, koliko više budete
željeli bolju budućnost i zalagali se da je izgrađujete. Budite svjesni svojih
8

Katekizam Katoličke Crkve, 2304.
Benedikt XVI., Veglia con i Giovani (Bdjenje s mladima) (Köln, 20. kolovoza 2005.):
AAS 97 (2005), 885-886.
9
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mogućnosti i ne zatvarajte se nikada u sebe same, već znajte raditi za
svjetliju budućnost za sve. Niste nikada sami. Crkva se uzda u vas, prati vas,
bodri vas i želi vam ponuditi najdragocjenije što ima: mogućnost da
uzdignete svoje oči Bogu, da susretnete Isusa Krista, onoga koji je pravda i
mir.
Svima vama, muškarci žene iz čitavoga svijeta, kojima na srcu leži mir želim
poručiti: mir nije neko dobro koje je već dostignuto, već je cilj kojem svi i
svatko mora težiti. Gledajmo s većom nadom u budućnost, uzajamno se
bodrimo na našem putu, radimo na tome da dadnemo našem svijetu lice koje
je više ljudsko i bratsko i osjetimo se ujedinjenima u odgovornosti prema
sadašnjim i budućim naraštajima, poglavito u njihovu odgajanju da budu
miroljubivi i mirotvorci. Na temelju te svijesti upućujem vam ova
razmišljanja i upućujem svoj poziv: ujedinimo svoje duhovne, moralne i
materijalne snage, da bismo "odgajali mlade za pravdu i mir".
Iz Vatikana, 8. prosinca 2011.
Papa Benedikt XVI.

Poruka pape Benedikta XVI. za 20. svjetski dan bolesnika
"Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!" (Lk 17, 19)
Draga braćo i sestre!
U prigodi Svjetskoga dana bolesnika,
koji ćemo slaviti 11. veljače 2012.,
na spomendan Gospe Lurdske, želim
ponovno izraziti svoju duhovnu
blizinu svim bolesnicima koji se
nalaze u mjestima u kojima se pruža
skrb za bolesne ili su zbrinuti u
obiteljima, izražavajući svakom od
njih brižnost i ljubav čitave Crkve. U
velikodušnom prihvaćanju s ljubavlju svakoga ljudskog života, osobito
slabih i bolesnih, kršćanin izražava
važni aspekt vlastitog evanđeoskog
svjedočenja, po Kristovu primjeru,
koji se prignuo nad čovjekova
materijalna i duhovna trpljenja da ih
ozdravi.
1. Ove godine, koja predstavlja

najbližu pripravu za svečani Svjetski
dan bolesnika koji će se slaviti u
Njemačkoj 11. veljače 2013. i u
čijem će žarištu biti vrlo znakovit lik
Samarijanca (usp. Lk 10, 29-37)
želim staviti naglasak na "sakramente ozdravljenja", to jest na sakrament pokore i pomirenja kao i
sakrament bolesničkog pomazanja,
koji imaju svoje prirodno ispunjenje
u euharistijskoj pričesti.
Isusov susret s desetoricom gubavaca, opisan u Evanđelju svetog Luke
(usp. Lk 17, 11-19), osobito riječi
koje Gospodin upućuje jednom od
njih: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera
spasila!" (r. 19), pomažu nam da
postanemo svjesni važnosti vjere za
one koji se, pod teretom patnje i
bolesti, približavaju Gospodinu. U
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susretu s njim mogu stvarno iskusiti
da onaj koji vjeruje nije nikada sam!
Bog nas, naime, u svome Sinu, ne
napušta u našim tjeskobama i
trpljenjima, već nam je blizu, pomaže nam nositi ih i želi ozdraviti u
dubini naše srce (usp. Mk 2, 1-12).
Vjera toga jedinog gubavca koji se,
vidjevši da je ozdravio, pun divljenja
i radosti, za razliku od ostalih, vraća
odmah Isusu da mu izrazi svoju
zahvalnost, pomaže nam shvatiti da
je ponovno zadobiveno zdravlje znak
nečeg dragocjenijeg od pukog tjelesnog ozdravljenja, to je znak
spasenja koje nam Bog daje po
Kristu; ono nalazi svoj izraz u
Isusovim riječima: Tvoja te vjera
spasila. Tko u vlastitom trpljenju i
bolesti zaziva Gospodina siguran je
da ga njegova ljubav neće nikada
napustiti i da ni ljubav Crkve, koja u
ovom svijetu nastavlja njegovo djelo
spasenja, neće nikada minuti.
Tjelesno ozdravljenje, izraz dubljeg
spasenja, otkriva tako važnost koju
čovjek, kao cjelina satkana od duše i
tijela, ima za Gospodina. Svaki
sakrament, usto, izražava i ostvaruje
blizinu samoga Boga, koji, na
potpuno besplatan način, "stupa s
nama u dodir po materijalnim zbiljnostima…,
kojima
se
služi,
pretvarajući ih u sredstva susreta
između nas i njega samog" (Homilija,
Misa potvrde, 1. travnja 2010).
"Jedinstvo između stvaranja i
otkupljenja
postaje
vidljivo.
Sakramenti su izraz opipljivosti naše
vjere koja obuhvaća tijelo i dušu,
čitavog čovjeka" (Homilija, Misa
potvrde,
21.
travnja
2011).
Glavni zadatak Crkve je zasigurno
naviještanje Božjeg kraljevstva, "ali
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upravo taj navještaj mora biti proces
ozdravljenja:
'…iscijeliti
srca
slomljena' (usp. Iz 61, 1)" (isto),
prema zadaći koju je Isus povjerio
svojim učenicima (usp. Lk 9, 1-2; Mt
10, 1.5-14; Mk 6, 7-13). Sprega
tjelesnog zdravlja i obnove slomljenih srca pomaže nam stoga bolje
shvatiti "sakramente ozdravljenja".
2. Sakrament pokore bio je često u
središtu razmišljanja crkvenih pastira,
upravo zbog velike važnosti koju
ima u kršćanskom životu, jer "sva
vrijednost Pokore jest u tome da u
nama ponovno obnovi Božju milost i
s Bogom nas sjedini dubokom
ljubavlju" (Katekizam Katoličke
Crkve, 1468). Nastavljajući razglašavati Isusovu poruku oproštenja i
pomirenja, Crkva ne prestaje
pozivati čitavo čovječanstvo da se
obrati i vjeruje u evanđelje. Poziv
apostola Pavla: "Kristovi smo dakle
poslanici; Bog vas po nama
nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo:
dajte, pomirite se s Bogom!" (2 Kor
5, 20), ona prihvaća kao vlastiti. Isus
u svom životu naviješta
i
uprisutnjuje Očevo milosrđe. On je
došao ne da osuđuje, već da oprašta i
spašava, da pruži nadu također u
najdubljoj tami patnje i grijeha, da
dadne vječni život; tako u
sakramentu pokore, u "lijeku
ispovijedi", iskustvo grijeha ne
izrođuje se u očaj, već susreće ljubav
koja oprašta i preobražava (usp. Ivan
Pavao II., Posinod. apost. pobud.
Pomirenje i pokora. Reconciliatio et
paenitentia, 31).
Bog, "bogat milosrđem" (Ef 2, 4),
poput oca iz evanđeoske prispodobe
(usp. Lk 15, 11-32), ne zatvara srce

nikome od svoje djece, već ih čeka,
traži, nalazi tamo gdje odbacivanje
zajedništva zatvara u osamu i
podjelu, poziva ih da se okupe oko
njegova stola, u radosnoj svečanosti
opraštanja i pomirenja. Trpljenje, u
kojem bi se kod čovjeka mogla javiti
napast da se prepusti obeshrabrenosti
i očaju, može se tako pretvoriti u
vrijeme milosti u kojem se čovjek
može povući u samog sebe i, poput
rasipnog sina
iz prispodobe,
preispitati vlastiti život, prepoznati
zablude
i promašaje,
osjetiti
nostalgiju za Očevim zagrljajem i
vratiti se putu koji vodi prema
njegovu domu. On, u svojoj velikoj
ljubavi, uvijek i svagda bdije nad
našim životom i čeka nas da svakom
djetetu koji mu se vrati udijeli dar
punog pomirenja i radosti.

gdje se Isus našao dramatično
suočen s putom na koji ga je uputio
Otac, putom muke, najvišeg čina
ljubavi, i prihvatio taj put. U tome
času, on je posrednik, "nosi na sebi,
preuzima na sebe trpljenje i patnju
svijeta, preobražavajući je u vapaj
Bogu, donoseći je pred oči i u ruke
Bogu, i noseći je tako zbiljski k času
otkupljenja" (Lectio divina, Susret s
rimskim klerom, 18. veljače 2010.).
Ali "Maslinska gora je… također
mjesto s kojeg je on uzašao k Ocu, to
je dakle mjesto otkupljenja… Taj
dvojaki misterij Maslinske gore je
također uvijek 'na djelu' u
sakramenalnom ulju Crkve… znaku
Božje dobrote koja se pruža k nama
da nas dotakne" (Homilija, Misa
potvrde, 1. travnja 2010.). U
bolesničkom pomazanju, sakramentalna tvar ulja nam biva ponuđena,
3. Čitajući Evanđelja jasno vidimo tako reći, "kao Božji lijek… koji
kako je Isus uvijek iskazivao nam sada ulijeva pouzdanje u
posebnu pažnju bolesnima. On ne njegovu dobrotu, pružajući nam
samo da je pozvao svoje učenike da snagu i utjehu, ali koji je istodobno
im liječe rane (usp. Mt 10, 8; Lk 9, 2; ustremljen izvan bolesti prema
10, 9), već je također za njih konačnom ozdravljenju, uskrsnuću
ustanovio
posebni
sakrament: (usp. Jak 5, 14)" (isto).
bolesničko pomazanje. Jakovljeva Taj sakrament zaslužuje danas veću
poslanica potvrđuje da je taj pažnju, bilo u teološkom promisakramentski čin prisutan već u šljanju, bilo u pastoralnom radu s
prvoj kršćanskoj zajednici (usp. 5, bolesnima. Prepoznavajući pravu
14-16): bolesničkim pomazanjem vrijednost sadržaja liturgijske molipraćenom
molitvom
prezbitera tve koji se prilagođavaju raznim
čitava Crkva preporučuje bolesne ljudskim situacijama vezanim uz
Gospodinu patniku i proslavljenom, bolest, ali ne samo nju, kada se
da ublaži njihove patnje i spasi ih, čovjek nađe na kraju svoga životnog
štoviše poziva ih da se u duhu puta (usp. Katekizam Katoličke
sjedine s Kristovom mukom i smrću, Crkve, 1514), bolesničko pomazanje
kako bi tako pridonijeli dobru ne smije se smatrati malne "manjim
Božjeg naroda.
sakramentom" u odnosu na ostale.
Taj nas sakrament potiče razmatrati Ako su pažnja i pastoralna skrb
dvojako otajstvo Maslinske gore, prema bolesnima s jedne strane znak
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Božje nježnosti prema onima koji
trpe, s druge donosi duhovnu korist
također svećenicima i čitavoj
kršćanskoj zajednici, koji su svjesni
da ono što je učinjeno najmanjemu,
učinjeno je samom Isusu (usp. Mt 25,
40).
4. U vezi "sakramenata ozdravljenja"
sveti Augustin kaže: "Bog ozdravlja
sve bolesti. Ne boj se dakle: sve će
bolesti biti ozdravljene… Moraš
samo dopustiti da te on ozdravi i ne
smiješ odbaciti njegove ruke"
(Izlaganje o Psalmu 102, 5: PL 36,
1319-1320). Riječ je o dragocjenim
sredstvima Božje milosti, koja
pomažu bolesniku da se sve
potpunije suobliči otajstvu Kristove
smrti i uskrsnuća. Zajedno s ta dva
sakramenta, htio bih istaknuti
također važnost euharistije.
Primljena u trenutku bolesti pridonosi, na jedinstven način, odjelotvorenju te preobrazbe, pridružujući
onoga koji se hrani Isusovu Tijelu i
Krvlju Njegovu prinosu samoga sebe
Ocu za spasenje svih. Čitava crkvena
zajednica, a navlastito župne
zajednice, trebaju posvetiti pozornost
tome da se osigura mogućnost čestog
pristupanja sakramentskoj pričesti
onima koji, zbog zdravstvenih
razloga ili poodmakle dobi, ne mogu
ići u bogoslužna mjesta. Na taj se
način toj braći i sestrama pruža
mogućnost da osnaže odnos s
Kristom raspetim i uskrslim, sudjelujući svojim životom prinesenim za
ljubav Kristovu, u samom poslanju
Crkve. U toj perspektivi, važno je da
svećenici koji vrše svoj osjetljivi rad
u bolnicama, lječilištima i domovima
bolesnika osjete da su "'poslužitelji
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bolesnika', znak i oruđe Kristova
suosjećanja, koji mora doći do
svakog čovjeka koji trpi" (Poruka za
XVIII. Svjetski dan bolesnika, 22.
studenog 2009.).
Suobličavanje Kristovu uskrsnom
otajstvu, koje se može postići također praksom duhovnog zajedništva,
poprima sasvim osebujno značenje
kada se euharistiju podjeljuje i prima
kao popudbinu. U tome trenutku
života
još
snažnije
odjekuju
Gospodinove riječi: "Tko blaguje
tijelo moje i pije krv moju, ima život
vječni; i ja ću ga uskrisiti u
posljednji dan" (Iv 6, 54). Euharistija,
nadasve kao popudbina, je – prema
definiciji svetog Ignacija Antiohijskog – "lijek besmrtnosti, protuotrov
za smrt" (Poslanica Efežanima, 20;
PG 5, 661), sakrament prijelaza iz
smrti u život, iz ovoga svijeta k Ocu,
koji sve čeka u nebeskom
Jeruzalemu.
5. Tema ove Poruke za 20. svjetski
dan bolesnika "Ustani! Idi! Tvoja te
vjera spasila!" gleda također prema
naprijed, prema predstojećoj Godini
vjere, koja će započeti 11. listopada
2012., koja predstavlja povoljnu i
dragocjenu prigodu da se ponovno
otkrije snagu i ljepotu vjere, da se
prodube njezini sadržaji i da je se
svjedoči u svakodnevnom životu
(usp. apost. pismo Porta fidei, 11.
listopada 2011.). Želim obodriti
bolesnike i patnike da nalaze uvijek
sigurno sidro u vjeri, jačanoj
slušanjem Božje riječi, osobnom
molitvom i sakramentima, istodobno
pozivam pastire da budu sve
spremniji podjeljivati ih bolesnima.
Neka svećenici, po primjeru Dobrog

Pastira i kao vođe stada koje im je
povjereno, budu ispunjeni radošću,
brižni prema slabima, jednostavnima,
grešnima, očitujući beskrajno Božje
milosrđe umirujućim riječima nade
(usp. Sv. Augustin, Pismo 95, 1: PL
33, 351-352).
Svima koji rade na polju zdravstva,
kao i obiteljima koji u svojim
najbližima vide ispaćeno lice Gospodina Isusa, ponovno upućujem svoju
osobnu zahvalu i zahvalnost Crkve,
jer oni, u svojoj profesionalnoj
stručnosti i tišini, često ni ne
spominjući njegovo ime, očituju
Krista na konkretan način (usp.
Homilija, Misa potvrde, 21. travnja
2011.).

Mariji, Majci milosrđa i Zdravlju
bolesnih, uzdignimo svoj pogled pun
pouzdanja i svoju molitvu; neka ona
svojim majčinskim suosjećanjem,
koje je očitovala dok je stajala uz
svoga umirućeg Sina na križu, prati i
podupire vjeru i nadu svake bolesne
osobe i svih koji pate na putu
ozdravljenja od rana tijela i duše.
Svima jamčim svoj spomen u
molitvi, dok svakom pojedinom
podjeljujem posebni apostolski
blagoslov.
Iz Vatikana, 20. studenoga 2011.,
svetkovina Našega Gospodina Isusa
Krista, Kralja svega stvorenja
Papa Benedikt XVI.

Poruka pape Benedikta XVI. za korizmu 2012.
"Pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela"
(Heb 10, 24)
Braćo i sestre,
korizma nam još jednom pruža
mogućnost razmišljati o središtu
kršćanskog života: ljubavi. Naime to
je pogodno vrijeme da, uz pomoć
Božje riječi i sakramenata, obnovimo svoj hod u vjeri, i kao pojedinci i
kao zajednica. To je put označen
molitvom i zajedništvom, šutnjom i
postom, u iščekivanju uskrsne
radosti.
Ove godine želim iznijeti neka svoja
razmišljanja u svjetlu kratkog
biblijskog teksta preuzetog iz
Poslanice Hebrejima: "Pazimo jedni
na druge da se potičemo na ljubav i
dobra djela" (10, 24). Ta je rečenica
dio perikope u kojoj sveti pisac

poziva pouzdati se u Isusa Krista kao
najvišeg svećenika, po kojem smo
zadobili oproštenje i otvoren put koji
vodi Bogu. Plod prihvaćanja Krista
je život koji počiva na tri teologalne
kreposti: to jest pristupati Gospodinu
"istinitim srcem u punini vjere" (r.
22), nepokolebljivim čuvanjem
"vjere nade" (r. 23) u stalnoj
budnosti da se zajedno s braćom čine
"ljubav i dobra djela " (r. 24). Kaže
se također kako je, kao potpora
vjerniku u tom ponašanju u skladu s
evanđeljem, važno sudjelovati na
liturgijskim susretima i molitvi
zajednice,
upirući
pogled
u
eshatološki cilj, to jest puno
zajedništvo u Bogu (r. 25). Zaustavit
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ću se na retku 24 koji, u kratkim
crtama, pruža dragocjen i trajno
aktualan nauk o tri aspekta
kršćanskog života: pozornost prema
drugome, uzajamnost i osobna
svetost.
1. "Pazimo": odgovornost prema
našoj braći i sestrama.
Prvi aspekt predstavlja poziv da
"pazimo": grčki izraz koji se koristi
u tekstu je katanoein, koji znači
dobro gledati, biti pozoran, svjesno
promatrati,
primjećivati
neku
stvarnost. Susrećemo ga u Evanđelju
kada Isus poziva učenike da
"promatraju" ptice nebeske, koje su,
bez imalo truda, okružene brižnom i
pažljivom Božjom providnošću (usp.
Lk 12, 24) te da "vide" brvno u
vlastitom oku prije nego ugledaju
trun u bratovu oku (usp. Lk 6, 41).
Nalazimo ga također u još jednom
ulomku iz iste Poslanice Hebrejima,
gdje
Pavao
poziva
braću:
"promotrite… Isusa" (3, 1), apostola
i najvišeg svećenika naše vjere.
Dakle, glagol kojim započinje naš
poziv poručuje nam da svrnemo svoj
pogled na drugoga, prije svega na
Isusa, te da budemo pozorni jedni
prema drugima, da ne budemo jedni
drugima stranci, ravnodušni prema
onom što se događa našoj braći i
sestrama. Prečesto, međutim, kod
nas prevladava potpuno suprotan
stav:
jedna
ravnodušnost
i
nezainteresiranost koji su plod
sebičnosti i prikriveni tobožnjim
poštivanjem tuđe "privatnosti". I
danas snažno odjekuje Gospodinov
glas koji svakog od nas poziva da se
pobrinemo za drugoga. I danas Bog
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traži od nas da budemo "čuvari" naše
braće (usp. Post 4, 9), da
uspostavljamo odnose označene
uzajamnom brigom, pozornošću
prema dobru drugoga i prema osobi
u cjelini. Velika zapovijed ljubavi
prema bližnjemu zahtijeva od nas da
shvatimo odgovornost prema onome
koji je, kao i ja, Božje stvorenje i
dijete: činjenica da smo braća u
čovještvu i, u mnogim slučajevima,
također u vjeri mora nas navesti na
to da u drugom promatramo istinski
alter ego, kojega Gospodin beskrajno
ljubi. Ako budemo odnjegovali u
sebi taj stav da u drugima
promatramo svoju braću i sestre,
solidarnost, pravednost kao i
milosrđe i suosjećanje sami će kao iz
nekog vrela poteći iz našega srca.
Sluga Božji Pavao VI. rekao je da
svijet danas nadasve trpi zbog
nedostatka bratstva: "Svijet je
bolestan. Njegovo zlo sastoji se
manje u tome da ne bi bilo zaliha, da
bi ih neki prigrabili, a više u
pomanjkanju bratstva među ljudima i
među narodima" (Enc. Populorum
progressio, [26. ožujka 1967.], br. 66)
Pažnja prema drugom podrazumijeva da njemu ili njoj želimo dobro u
svakom
pogledu:
tjelesnom,
moralnom i duhovnom. Suvremena
kultura je, čini se, izgubila osjećaj za
dobro i zlo, zato treba ponovno
snažno isticati da dobro postoji i da
pobjeđuje, jer je Bog "dobar i
dobrostiv" (Ps 119, 68). Dobro je sve
ono što daje, štiti i promiče život,
bratstvo i zajedništvo. Odgovornost
prema bližnjemu znači, dakle, htjeti i
činiti dobro drugome, u nadi da će i
taj drugi postati osjetljiv na dobrotu i
njezine zahtjeve. Zanimati se za

brata znači otvoriti oči za njegove
potrebe. Sveto pismo upozorava nas
na opasnost da nam srca otvrdnu
zbog svojevrsne "duhovne neosjetljivosti" koja nas čini slijepima za
trpljenja drugih ljudi. Evanđelist
Luka donosi dvije prispodobe u
kojima su prikazana dva primjera te
situacije do koje može doći u
ljudskom srcu. U prispodobi o
dobrom Samarijancu, svećenik i levit
ravnodušno "prođoše dalje" pokraj
čovjeka kojeg su opljačkali i pretukli
razbojnici (usp. Lk 10, 30-32), a u
prispodobi o bogatašu i Lazaru,
bogataš, koji je uživao sva obilja,
potpuno je neosjetljiv prema
siromašnom Lazaru koji umire od
gladi pred njegovim vratima (usp. Lk
16, 19). Obje prispodobe pružaju
primjere onoga što predstavlja suštu
suprotnost "posvećivanju pažnje",
promatranju drugoga s ljubavlju i
sućuti. Što je to što čovjeka priječi
da uputi taj ljudski i brižni pogled
prema bratu? Često su to materijalno
bogatstvo i osjećaj dostatnosti, ali to
može biti i stavljanje vlastitih
interesa i problema iznad svega
drugog. Ne bismo nikada smjeli biti
nesposobni "imati milosti" prema
onima koji trpe; nikada naše srce ne
bi smjelo biti u tolikoj mjeri obuzeto
stvarima i problemima da postane
gluho za vapaj siromaha. Poniznost
srca i osobno iskustvo trpljenja
mogu u nama probuditi osjećaje
suosjećanja i empatije: "Pravednik
razumije pravo malenih, a opaki ne
shvaća spoznaju" (Izr 29, 7).
Moguće je tako shvatiti blaženstvo
"ožalošćenih" (Mt 5, 4), to jest onih
koji su kadri izaći iz samih sebe i
ganuti se na tuđu bol. Susret s

drugim i otvaranje srca njegovim
potrebama su prigoda za spasenje i
blaženstvo.
"Paziti" na brata podrazumijeva
također brigu za njegovo duhovno
dobro. I tu želim podsjetiti na jedan
aspekt kršćanskog života koji je,
kako mi se čini, pao u zaborav: riječ
je o bratskom ispravljanju poradi
vječnog spasenja. Danas smo,
općenito, vrlo osjetljivi kada se
govori o brizi i ljubavi prema
tjelesnom i materijalnom dobru
drugih, ali kada je riječ o našoj
duhovnoj odgovornosti prema braći
zavladala je šutnja. Tomu nije bilo
tako u prvoj Crkvi i u zajednicama
doista zrelim u vjeri, koje su
pokazivale brigu ne samo za tjelesno
zdravlje brata, već također za
zdravlje njegove duše u pogledu
njegovog konačnog određenja. U
Svetom pismu čitamo: "Ne kori
podsmjevača, da te ne zamrzi; kori
mudra, da te zavoli. Pouči mudroga,
i bit će još mudriji; uputi pravednoga,
i uvećat će se njegovo znanje" (Izr 9,
8. sl.). Sâm Krist zapovijeda da
prekorimo brata koji pogriješi (usp.
Mt 18, 15). Glagol kojim se izražava
to bratsko ispravljanje – na grčkom
elenchein – isti je onaj koji označava
proročko poslanje kršćana da
raskrinkavaju naraštaj koji se odao
zlu (usp. Ef 5,11). Crkvena je
tradicija ubrojila među djela
duhovnog milosrđa "opominjanje
grešnika". Važno je ponovno vratiti
taj vidik kršćanske ljubavi. Pred
zlom ne treba šutjeti. Mislim tu na
stav onih kršćana koji se, zbog
ljudskog obzira ili iz jednostavne
lagodnosti,
prilagođavaju
prevladavajućem mentalitetu, radije
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no da upozoravaju svoju braću na
načine razmišljanja i djelovanja koji
su u opreci s istinom i ne slijede put
dobra. Kršćanski se prijekor,
međutim, nikada ne vodi duhom
osude ili uzajamnog optuživanja.
Naprotiv, uvijek je potaknut
ljubavlju i milosrđem te proizlazi iz
istinske brige za dobrobit drugoga.
Apostol Pavao kaže: "Braćo, ako se
tko i zatekne u kakvu prijestupu, vi,
duhovni, takva ispravljajte u duhu
blagosti. A pazi na samoga sebe da i
ti ne podlegneš napasti" (Gal 6, 1). U
našem svijetu prožetom individualizmom nužno je ponovno otkriti
važnost bratskog ispravljanja, da
bismo zajedno kročili prema svetosti.
Čak i pravednik padne sedam puta
(usp. Izr 24, 16), kaže se u Svetom
pismu, a svi smo mi slabi i sami sebe
obmanjujemo (usp. 1 Iv 1, 8).
Veoma je, dakle, značajna službato
koja se sastoji u tome da drugima
pomažemo i dopustimo da nama
drugi pomognu da sami sebe
sagledamo u istini, da bismo
poboljšali svoj život i smjernije
kročili Gospodinovim putem. Postoji
uvijek potreba za jednim pogledom
koji ljubi i ispravlja, koji poznaje i
prepoznaje, koji duboko proniče i
oprašta (usp. Lk 22, 61) kao što je
Bog učinio i čini sa svakim od nas.
2. "Jedni na druge": dar
uzajamnosti.
To "čuvanje" u odnosu na druge u
opreci je s mentalitetom koji,
svodeći život isključivo na zemaljski
vidik, ne promatra ga u eshatološkoj
perspektivi i prihvaća svaki moralni
izbor u ime individualne slobode.
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Društvo kao što je ovo današnje
može postati gluho bilo na tjelesna
trpljenja, bilo na duhovne i moralne
životne potrebe. Ne smije tako biti u
kršćanskoj zajednici! Apostol Pavao
nas poziva da tražimo ono što vodi
"miru i uzajamnom izgrađivanju"
(Rim 14, 19) i koristi "bližnjemu na
dobro, na izgrađivanje" (isto 15, 2),
ne tražeći vlastitu korist "nego što
koristi mnogima na spasenje" (1 Kor
10, 33). To uzajamno ispravljanje i
opominjanje, u duhu poniznosti i
ljubavi, mora biti sastavni dio života
svake kršćanske zajednice.
Gospodinovi učenici, sjedinjeni s
Kristom po Euharistiji, žive u
zajednici koja ih međusobno
povezuje kao udove istoga tijela. To
znači da mi drugi pripada, njegov
život, njegovo spasenje tiču se moga
života i moga spasenja. Dotičemo
ovdje
jednu
veoma
duboku
sastavnicu zajedništva: između našeg
života i života drugih ljudi postoji
neka međuovisnost, bilo u dobru bilo
u zlu; i grijeh i dobra djela imaju
jednu društvenu dimenziju. U Crkvi,
Kristovom mističnom tijelu, ta
uzajamnost nalazi svoju potvrdu:
zajednica ne prestaje činiti pokoru i
moliti za oproštenje za grijehe svoje
djece, ali se također raduje
neprestance i s klicanjem zbog
svjedočanstava kreposti i ljubavi
koje se javljaju u njezinu krilu. Neka
se "udovi jednako brinu jedni za
druge" (1 Kor 12, 25), kaže sveti
Pavao, jer smo jedno tijelo. Ljubav
prema braći, čiji jedan izraz –
milostinja, koja je, zajedno s
molitvom
i
postom,
tipična
korizmena praksa, ima svoj korijen u
toj zajedničkoj pripadnosti. I u

konkretnoj brizi za siromašne svaki
kršćanin
može
izraziti
svoje
dioništvo u jednom tijelu koje je
Crkva. Jedan je od pokazatelja
pozornosti prema drugima u
uzajamnosti također prepoznati
dobro koje Gospodin čini u njima i
zahvaljivati s njima za čudesne
milosti koje dobri i svemogući Bog
nastavlja izvoditi u svojoj djeci.
Kada neki kršćanin otkrije u drugom
djelovanje Duha Svetoga, mora se
tome radovati i slaviti nebeskog Oca
(usp. Mt 5, 16).
3. "Da se potičemo na ljubav i
dobra djela": zajedno hoditi u
svetosti.
Taj izraz iz Poslanice Hebrejima (10,
24) potiče nas razmišljati o općem
pozivu na svetost, neprestanom
napredovanju u duhovnom životu,
stremljenju većim karizmama i
ljubavi koja će biti sve uzvišenija i
plodonosnija (usp. 1 Kor 12, 31-13,
13). Briga jednih za druge ima za cilj
uzajamno poticanje na sve veću
djelatnu ljubav koja nas, "kao
svjetlost svanuća, koja je sve jasnija
do potpunog dana" (Izr 4, 18), potiče
da živimo svaki dan kao predokus
dana koji ne pozna zalaza koji nas
očekuje u Bogu. Vrijeme koje nam
je dano u našem životu je dragocjeno
za otkrivanje i vršenje dobrih djela, u
Božjoj ljubavi. Tako sama Crkva
raste i razvija se da prispije punini
uzrasta Kristova (usp. Ef 4, 13). U
toj perspektivi dinamike rasta
smješten je naš poziv na uzajamno
poticanje da bismo prispjeli punini
ljubavi i dobrih djela.

Nažalost, uvijek je prisutna napast
mlakosti, gašenja Duha Svetoga,
odbijanja da "oplodimo talente" koji
su nam dani za naše vlastito i za
dobro drugih ljudi (usp. Mt 25, 25
sl.). Svi smo primili duhovna i
materijalna dobra koja su korisna za
ispunjenje Božjeg nauma, za dobro
Crkve i za naše osobno spasenje (usp.
Lk 12, 21b; 1 Tim 6, 18). Duhovni
učitelji podsjećaju da u vjerskom
životu onaj koji ne napreduje,
nazaduje. Draga braćo i sestre,
prihvatimo trajno aktualan poziv da
težimo "visokom mjerilu redovitog
kršćanskog života" (Ivan Pavao II.,
Apost. pismo Novo millennio
ineunte [6. siječnja 2001.], br. 31).
Mudrost Crkve u priznavanju i
proglašavanju blaženstava i svetosti
nekih uzornih kršćana ima također
za
cilj
probuditi
želju
za
nasljedovanjem njihovih kreposti.
Sveti Pavao potiče: "Pretječite jedni
druge poštovanjem!" (Rim 12,10).
Neka u svijetu koji traži od kršćana
novo svjedočanstvo ljubavi i
vjernosti Gospodinu svi osjete koliko
je prijeko potrebno to nastojanje u
pretjecanju u ljubavi, služenju i
općem dobru (usp. Heb 6, 10). Taj je
poziv posebno snažan u svetom
vremenu priprave za Uskrs. Uz želju
za svetom i plodnom korizmom,
povjeravam vas zagovoru Blažene
Djevice Marije i svima od srca
udjeljujem apostolski blagoslov!
Iz Vatikana, 3. studenog 2011.
Papa Benedikt XVI.
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Poruka pape Benedikta XVI. za
49. Svjetski dan molitve za zvanja
Zvanja su dar Božje ljubavi
Draga braćo i sestre, Svjetski dan
molitve za zvanja, koji će se slaviti
29. travnja 2012., na Četvrtu uskrsnu
nedjelju, poziva nas razmišljati o
temi: Zvanja su dar Božje ljubavi.
Izvor svakog savršenog dara je Bog
ljubavi – Deus caritas est: "tko ostaje
u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u
njemu" (1 Iv 4, 16). Sveto pismo
opisuje povijest te praiskonske
povezanosti Boga i čovjeka, koja
prethodi samom stvaranju. Sveti
Pavao, kada piše kršćanima iz grada
Efeza, uzdiže himan zahvaljivanja i
hvale Ocu, koji neizmjernom
dobrohotnošću,
kroz
stoljećâ
ostvaruje svoj sveopći naum
spasenja, koji je naum ljubavi. U
Sinu Isusu – kaže Pavao – on "nas
sebi izabra prije postanka svijeta da
budemo sveti i bez mane pred njim"
(Ef 1, 4). Bog nas je ljubio i "prije"
nego smo nastali! Nošen isključivo
svojom bezuvjetnom ljubavlju, on
nas je "načinio ni od čega" (usp. 2
Mak 7, 28) da nas privede punini
zajedništva sa sobom.
Obuzet silnim divljenjem pred
djelom Božje providnosti, psalmist
kliče: "Gledam ti nebesa, djelo
prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što
ih učvrsti - pa što je čovjek da ga se
spominješ, sin čovječji te ga
pohodiš?" (Ps 8, 4-5). Duboka istina
o našem životu je, dakle, sadržana u
ovom iznenađujućem otajstvu: svako
stvorenje, a na poseban način svaka
osoba, je plod jedne Božje misli i
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jednog čina Božje ljubavi, beskrajne,
vjerne i vječne ljubavi (usp. Jr 31, 3).
Otkriće te stvarnosti ono je što
uistinu stubokom mijenja naš život.
U jednom čuvenom tekstu iz
Ispovijesti, sveti Augustin izražava
velikom snagom svoje otkriće Boga
kao najviše ljepote i najviše ljubavi,
Boga koji mu je uvijek bio blizu, ali
kojem je konačno otvorio svoj um i
srce da ih on preobrazi: "Kasno sam
te uzljubio, ljepoto tako stara i tako
nova, kasno sam te uzljubio! A eto,
ti si bio u meni, a ja izvan sebe.
Ondje sam te tražio nasrćući na ta
lijepa bića koja si stvorio, ja rugoba.
Ti si bio sa mnom, a ja nisam bio s
tobom. Mene su daleko od tebe
držale one stvari koje ne bi postojale
kad ne bi bile u tebi. Zvao si me i
vikao, probio si moju gluhoću,
zabljesnuo si, sijevnuo si i rastjerao
moju sljepoću, prosuo si miomiris, a
ja sam ga upio pa uzdišem za tobom,
okusio sam pa gladujem i žeđam,
dotakao si me, i ja gorim za mirom
tvojim" (Knjiga deseta, Glava 27,
38). Tim slikama svetac ih Hipona
pokušava opisati neizrecivo otajstvo
susreta s Bogom, s njegovom
ljubavlju koja preobražava čitav
život.
Riječ je o bespridržajnoj ljubavi koja
nam prethodi, jača nas i doziva na
našem životnom putu a ima svoj
korijen u potpunom Božjem
besplatnom daru. Govoreći osobito o
svećeničkoj službi, moj prethodnik,

blaženi Ivan Pavao II. rekao je da
"svaki ministerijalni čin, dok privodi
k ljubavi i služenju Crkvi, potiče na
sve veće dozrijevanje u služenju
Isusu Kristu Glavi, Pastiru i
Zaručniku Crkve. Ta se ljubav
oblikuje kao odgovor na onu
prethodeću, slobodnu i nezasluženu
ljubav Božju u Kristu" (Apost.
posinod. pobud. Pastores dabo vobis,
25). Svako je pojedino zvanje, naime,
plod Božje inicijative, ono je dar
Božje ljubavi! On je taj koji čini
"prvi korak" i to ne zbog neke
posebne dobrote koju je našao u
nama, već zbog prisutnosti same
njegove ljubavi koja je "razlivena u
srcima našim po Duhu Svetom koji
nam je dan" (Rim 5, 5).
U svakom dobu, izvor Božjeg poziva
treba tražiti u inicijativi beskrajne
Božje ljubavi, koja se u punini
očituje u Isusu Kristu. Kao što sam
napisao u svojoj prvoj enciklici Deus
caritas est: "Bog je vidljiv na
mnogobrojne načine. U povijesti
ljubavi koju nam Biblija prenosi, on
nam izlazi ususret, pokušava osvojiti
naša srca – sve do Posljednje večere,
sve do srca probodena na križu, sve
do njegovih ukazanja nakon
uskrsnuća i velikih djela kojima je,
po djelovanju apostola, vodio prvu
Crkvu na njezinu putu. I u kasnijoj
povijesti Crkve Gospodin nije bio
odsutan: uvijek nam iznova izlazi
ususret, po muževima i ženama koji
zrače njegovom prisutnošću, u svojoj
Riječi, u sakramentima, na osobit
način u Euharistiji" (17).
Božja ljubav je vječna; on je vjeran
samom sebi, vjeran je "riječi koju

dade tisući naraštaja" (Ps 105, 8).
Potrebno je zato iznova razglašavati,
navlastito
novim
naraštajima,
privlačnu ljepotu te Božje ljubavi,
koja nam prethodi i prati nas na
našem putu: ona je tajni poticaj, ona
je motivacija koja nikada ne jenjava,
čak ni u najtežim okolnostima.
Draga braćo i sestre, trebamo otvoriti
svoj život toj ljubavi. Savršena Božja
ljubav (usp. Mt 5, 48) je to na što nas
svakodnevno poziva Isus Krist!
Visoko mjerilo kršćanskog života
sastoji se naime u tome ljubimo
"kao" što ljubi Bog; riječ je o ljubavi
koja se očituje u potpunom, vjernom
i plodonosnom sebedarju. Ojađenoj
poglavarici samostana u Segoviji, u
jeku dramatičnih okolnosti u kojem
se tih godina našao samostan jer mu
je prijetilo ukidanje, sveti Ivan od
Križa odgovara pozivajući je da
djeluje po Božjem: "Ne mislite ni na
što drugo osim da Bog sve uređuje i
vodi; a gdje ljubavi nema, tamo je
unesite i ubrat ćete ljubav"
(Epistolario, 26).
Upravom na tome tlu prinošenja
samog sebe i otvorenosti Božjoj
ljubavi i kao plod te ljubavi, rađaju
se i rastu sva zvanja. Crpeći iz toga
izvora u molitvi, čestim utjecanjem
Riječi i sakramentima, osobito
euharistiji, moguće je živjeti ljubav
prema bližnjem u kojem se uči
otkrivati lice Krista Gospodina (usp.
Mt 25, 31-46). Da bi izrazio
neraskidivu vezu između tih "dvaju
ljubavi" – prema Bogu i prema
bližnjemu – koji izviru iz istog
božanskog vrela i kojem se vraćaju,
papa Grgur Veliki koristi primjer
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male biljke: "Na tlu našeg srca [Bog]
je zasadio prvi korijen ljubavi prema
njemu, iz kojeg se kasnije razvila,
poput
lista,
bratska
ljubav"
(Moralium Libri, sive expositio in
Librum B. Job, Lib. VII, cap. 24, 28;
PL 75, 780D).
Ta dva izraza jedne Božje ljubavi,
moraju s posebnim intenzitetom i
čistoćom srca živjeti oni koji su
odlučili krenuti putom raspoznavanja
životnog zvanja koji vodi prema
svećeničkoj službi i redovničkom
životu; oni su njihovo prepoznatljivo
obilježje. Naime, ljubav prema Bogu,
koju su prezbiter i redovnici pozvani
vidljivo – premda uvijek nesavršeno
– u sebi odražavati, je razlog da se
odgovori na poziv posebnog
posvećenja Gospodinu po svećeničkom ređenju odnosno ispovijedanju
evanđeoskih savjetâ. Snaga odgovora svetog Petra božanskom Učitelju:
"Da, Gospodine, ti znaš da te volim"
(Iv 21, 15) tajna je života darovanog
i življenog u punini, i zato
ispunjenog dubokom radošću.
Drugi konkretni izraz ljubavi, onaj
prema bližnjem, prije svega prema
onima koji su u najvećoj potrebi i
koji najviše trpe, je presudni poticaj
koji navodi svećenika i posvećene
osobe da budu graditelji zajedništva
među ljudima i sijači nade. Odnos
posvećenih
osoba,
a
napose
svećenika, s vjerničkom zajednicom
je živ i postaje također temeljni
aspekt njihove afektivnosti. U vezi s
tim sveti Arški župnik je volio
ponavljati: "Svećenik nije svećenik
za sebe, već za vas" (Le curé d'Ars.
Sa pensée – Son cœur, Foi Vivante,
1966., str. 100).
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Draga braćo u episkopatu, dragi
prezbiteri, đakoni, redovnici i
redovnice, vjeroučitelji, pastoralni
djelatnici i svi vi koji radite na polju
odgoja novih naraštajâ, najtoplije vas
pozivam
da
pomno
obratite
pozornost onim članovima župnih
zajednicâ, udrugâ i crkvenih pokretâ
koji primjećuju u sebi znakove
poziva na svećeništvo i posebno
posvećenje Bogu. Važno je da se u
Crkvi stvore povoljni uvjeti koji će
omogućiti mnogim mladim ljudima
da kažu svoj "da", kao velikodušni
odgovor na poziv Božje ljubavi.
Na pastoralu zvanja leži zadatak da
pruži korisne smjernice kako bi taj
hod bio plodonosan. U središtu toga
će biti ljubav prema Božjoj riječi
jačana sve većim upoznavanjem sa
Svetim Pismom i pažljivom i
stalnom osobnom i zajedničkom
molitvom; to će im omogućiti da
osjete Božji poziv usred vreve kojom
je ispunjen svakodnevni život. Ali
iznad svega, euharistija mora biti
"živo središte" svakog hoda prema
zvanju: tu nas Božja ljubav dotiče u
Kristovoj žrtvi, savršenom izrazu
ljubavi, i tu uvijek iznova učimo
živjeti "visoko mjerilo" Božje
ljubavi. Riječ, molitva i euharistija
su dragocjeno blago koje nas
osposobljava shvatiti ljepotu života
potpuno utrošenog za Kraljevstvo.
Želim da mjesne Crkve, u svojim
različitim sastavnicama, postanu
"prostori" pomnog razlučivanja i
duboko
preispitivanja
zvanja,
prostori gdje se mladićima i
djevojkama pruža mudro i snažno
duhovno vodstvo. Na taj način

kršćanska zajednica i sama postaje
očitovanje ljubavi Boga u kojem
prebiva svaki poziv. Ta dinamika,
koja odgovara na pitanja Isusove
nove zapovijedi, može pronaći
rječito i jedinstveno ostvarenje u
kršćanskim obiteljima, čija je ljubav
izraz Kristove ljubavi koji je dao
samog sebe za svoju Crkvu (usp. Ef
5, 32). U obiteljima, "zajednicama
života i ljubavi" (Gaudium et spes,
48), novi naraštaji mogu steći divno
iskustvo te požrtvovne ljubavi. One,
naime, ne samo da su povlašteno
mjesto ljudskog i kršćanskog odgoja,
već mogu predstavljati "prvo i
najbolje sjemenište poziva na život
posvećen kraljevstvu Božjem" (Ivan
Pavao II., Apost. pobud. Familiaris
consortio, 53), pomažući svojim
članovima upravo u obitelji otkriti
ljepotu i važnost svećeništva i

posvećenog života. Neka pastiri i
vjernici laici uvijek surađuju na tome
da se u Crkvi umnože te "kuće i
škole zajedništva" po uzoru na svetu
nazaretsku obitelj, skladni odraz
života Presvetog Trojstva na zemlji.
S tim željama, od srca podjeljujem
apostolski blagoslov vama, draga
braćo u episkopatu, svećenicima,
đakonima,
redovnicima,
redovnicama i svim vjernicima
laicima, osobito mladićima i
djevojkama koji poučljiva srca
osluškuju Božji glas i spremni su ga
prihvatiti i velikodušno i vjerno uza
nj prianjati.
Iz Vatikana, 18. listopada 2011.
Papa Benedikt XVI.

Poruka pape Benedikta XVI. za
Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija 2012.
Šutnja i Riječ: put evangelizacije
Draga braćo i sestre, uoči Svjetskog
dana sredstava društvenih komunikacija 2012., želim podijeliti s vama
neka razmišljanja o jednom aspektu
ljudskog procesa komunikacije koji
se, premda veoma važan, katkad
zaboravlja, a na kojeg je danas
osobito potrebno podsjetiti. Riječ je
o odnosu između šutnje i riječi: to su
dvije odrednice komunikacije među
kojima mora postojati ravnoteža,
koje se moraju jedna s drugom
izmjenjivati i uzajamno nadopunjavati da bi se postigao istinski dijalog
i duboka bliskost među ljudima.

Kada se riječ i šutnja međusobno
isključuju, komunikacija se pogoršava, bilo zato što to dovodi do
stanovite zaglušenosti bilo pak zato
što se, naprotiv, time stvara ozračje
hladnoće; kada se, međutim, uzajamno upotpunjuju, tada komunikacija
dobiva na vrijednosti i značenju.
Šutnja je sastavni dio komunikacije i
bez nje ne postoje riječi bogate
sadržajem. U šutnji osluškujemo i
bolje upoznajemo sami sebe, u njoj
se rađa i produbljuje misao, jasnije
shvaćamo ono što želimo reći i ono
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što očekujemo od drugoga, biramo
riječi kojima ćemo se izraziti. Kada
šutimo tada drugoj osobi omogućujemo da govori, da izrazi svoje
stavove, a sebi samima da ne
ostanemo vezani isključivo uz naše
riječi i naše ideje i tako budemo
prikraćeni za njihovo odgovarajuće
propitkivanje. Otvara se tako prostor
za uzajamno slušanje i postaje
moguće uspostaviti dublji međuljudski odnos. Često, na primjer,
možemo primijetiti kako se među
onima koji se vole najautentičnija
komunikacija odvija upravo u šutnji:
neka kretnja, izraz lica, govor tijela
znakovi su kojima oni jedno drugom
otkrivaju ono što nose u sebi. U tišini
progovaraju radost, zabrinutosti,
patnje, koji upravo u njoj nalaze neki
posebno snažan izražajni oblik. Iz
šutnje,
dakle,
proizlazi
još
zahtjevnija komunikacija, koja zahtijeva tankoćutnost i onu sposobnost
slušanja koji često otkrivaju dubinu i
narav međusobnih odnosa. Tamo
gdje vlada obilje porukâ i
informacijâ, šutnja postaje bitna da
bi se moglo razlučiti između onoga
što je važno i onoga što je
beskorisno
odnosno
sporedno.
Duboko razmišljanje pomaže nam
otkriti postojeći odnos između
događaja koji su na prvi pogled
međusobno nepovezani, iznositi
sudove, analizirati poruke; sve to
omogućuje dijeliti promišljene i
relevantne stavove i mišljenja, čime
se stvara autentični kompleks općeg
znanja. Zato je nužno stvoriti
prikladno okruženje, gotovo svojevrsni "eko-sustav" u kojem će se
očuvati ispravna ravnoteža između
šutnje i riječi, slika i zvukova.
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Današnji se komunikacijski proces u
velikoj mjeri sastoji od traženja
odgovora na razna pitanja. Tražilice i
društvene mreže su polazišne točke
komunikacije za mnoge osobe koje
traže savjete, prijedloge, informacije,
odgovore. U našim danima Internet
postaje sve više prostor za pitanja i
odgovore; štoviše, suvremeni je
čovjek često obasut odgovorima i
pitanjima koja si nikada prije nije
postavljao i potrebama koje nije
zamjećivao. Ako želimo prepoznati i
usredotočiti se na pitanja koja su
uistinu važna, šutnja je dragocjeno
pomagalo
koje
nam
pruža
mogućnost ispravno razlučiti među
mnogobrojnim poticajima i podacima koje primamo. U složenom i
raznolikom svijetu komunikacije na
vidjelo, ipak, izbija činjenica da je
mnogo onih koji si postavljaju
posljednja pitanja ljudskog života:
tko sam? dokle seže moje znanje?
što mi je činiti? čemu se mogu nadati?
Važno je pružiti potporu osobama
koje postavljaju ta pitanja i otvoriti
mogućnost dubokog dijaloga, kojeg
čine riječi, uzajamno razumijevanje,
ali također poziv na razmišljanje i
šutnju, koja, katkad, može biti
rječitija od prenagljenog odgovora i
omogućuje onome koji traži
odgovore na pitanja koja ga muče da
dublje uroni u vlastito biće i otvori
se onom putu spoznaje kojeg je Bog
upisao u čovjekovo srce.
Ta neprekidna bujica pitanja očituje,
u konačnici, nemir ljudskog bića
koje uvijek traga za, malim ili
velikim, istinama koje daju smisao i
nadu životu. Čovjek se ne može
zadovoljiti pukom i pomirljivom

razmjenom mišljenja i životnih
iskustava: svi tražimo istinu i svima
nam je zajednička ta duboka čežnja,
i to danas više no ikada prije: "Kada
ljudi razmjenjuju informacije, već
dijele same sebe, svoj pogled na
svijet, svoje nade, svoje ideale"
(Poruka pape Benedikta XVI. za
Svjetski dan sredstava društvenih
komunikacija 2012.).
Nužno je posvetiti dužnu pozornost
raznim web stranicama, aplikacijama
i društvenim mrežama koje mogu
pomoći današnjim ljudima da
pronađu vremena za razmišljanje i
istinska propitkivanja, ali također da
pronađu prostora za šutnju, priliku za
molitvu, razmatranje ili zajedničko
slušanje Božje riječi. U jezgrovitosti
kratkih poruka, koje često nisu duže
od retka iz Biblije, mogu se izraziti
duboke misli, pod uvjetom da
sugovornici nisu zanemarili i prestali
njegovati vlastitu nutrinu. Ne treba
se čuditi što su, u raznim biblijskim
tradicijama,
samoća
i
šutnja
povlašteni prostori koji pomažu
osobama da ponovno pronađu same
sebe i onu Istinu koja daje smisao
svemu. Bog biblijske objave govori i
bez riječi: "Kao što pokazuje križ
Kristov, Bog govori i po svojoj
šutnji. Božja šutnja, iskustvo
udaljenosti Svemogućega i Oca,
predstavlja ključnu postaju u
zemaljskom hodu Sina Božjega,
utjelovljene Riječi… Božja šutnja
produžava njegove prethodne riječi.
U ovim mračnim trenucima On
govori po otajstvu svoje šutnje"
(Posin. ap. pob. Verbum Domini, 30.
rujna 2010., 21). Rječitost Božje
ljubavi, življene sve do najvišeg dara,

govori u šutnji križa. Nakon Kristove
smrti, na zemlji je zavladala silna
tišina i na Veliku subotu, kada "Kralj
spava… [i] Bog u tijelu usnuo [je] i
probudio pomrle od početka svijeta"
(usp. Služba čitanja na Veliku
subotu), odjekuje glas Boga punog
ljubavi prema ljudskom rodu.
Ako Bog govori čovjeku u šutnji,
čovjek također u šutnji otkriva
mogućnost da govori s Bogom i o
Bogu. "Trebamo onu šutnju koja
postaje kontemplacija, koja nam
omogućuje ući u Božju šutnju i tako
doći do točke gdje se rađa Riječ,
otkupiteljska Riječ" (Homilija, Misa
sa članovima Međunarodne teološke
komisije, 6. listopada 2006.). Naš se
govor uvijek pokazuje neprimjerenim kada treba govoriti o Božjoj
veličini te se tako otvara prostora za
tihu kontemplaciju. Iz te se
kontemplacije u svoj svojoj snazi
rađa urgentnost misije, odlučnu
nužnost "prenošenja drugima onoga
što smo vidjeli i čuli", da svi budu u
zajedništvu s Bogom (usp. 1 Iv 1, 3).
Tiha kontemplacija omogućuje nam
uroniti u izvor Ljubavi, koja nas vodi
prema našem bližnjem tako da
možemo osjetiti njegovu bol i pružiti
mu Kristovo svjetlo, njegovu poruku
života, njegov potpuni dar koji
spašava.
U tihoj kontemplaciji, nadalje, još
snažnije na vidjelo izbija ona Vječna
riječ po kojoj je stvoren svijet, i
dokučuje se onaj naum spasenja
kojeg Bog ostvaruje po riječi i
gestama
u
čitavoj
povijesti
čovječanstva. Kao što podsjeća
Drugi vatikanski koncil, Božja se
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objava ostvaruje "djelima i riječima
iznutra međusobno povezanima tako
da djela što ih je Bog izveo u
povijesti
spasenja
očituju
i
potkrepljuju
nauk
i
riječima
označene stvari, a riječi razglašuju
djela i osvjetljuju u njima sadržano
otajstvo" (Dei Verbum, 2). A taj
naum spasenja ima vrhunac u osobi
Isusa iz Nazareta, posrednika i
punine čitave objave. Po njemu smo
upoznali pravo lice Boga Oca i on
nas je svojim križem i uskrsnućem
izveo iz ropstva grijeha i smrti i
priveo k slobodi djece Božje.
Temeljno pitanje o čovjekovu smislu
nalazi u Kristovu otajstvu odgovor
koji može unijeti mir u nemirno
ljudsko srce. Iz toga se otajstva rađa
poslanje Crkve, to otajstvo potiče
kršćane da postanu navjestitelji nade
i spasenja, svjedoci one ljubavi koja

promiče čovjekovo dostojanstvo i
koja gradi pravdu i mir.
Riječ i šutnja. Učiti se komunikaciji
znači naučiti slušati, kontemplirati, a
ne samo govoriti, a to je posebno
važno za vjerovjesnike: šutnja i riječ
su
bitni
sastavni
dijelovi
komunikacijskog djelovanja Crkve,
u cilju novog naviještanja Krista u
suvremenom svijetu. Mariji, koja u
tišini "sluša Riječ i daje joj rasti"
(Molitva za Agoru mladih u Loretu,
1.-2. rujna 2007.), povjeravam čitavo
djelo evangelizacije koje Crkva
provodi pomoću sredstava društvene
komunikacije.
Iz Vatikana, 24. siječnja 2012.,
blagdan svetog Franje Saleškoga
Papa Benedikt XVI.

Poruka pape Benedikta XVI. za 27. Svjetski dan mladih 2012.
"Radujte se u Gospodinu uvijek!" (Fil 4, 4)
Draga mladeži,
sretan sam što vam se mogu
ponovno obratiti, u prigodi 27.
Svjetskog dana mladih. Sjećanje na
susret u Madridu, u kolovozu prošle
godine, veoma je prisutno u mom
srcu. Bio je to izvanredni milosni
trenutak, tijekom kojeg je Gospodin
blagoslovio prisutne mlade, pridošle
iz čitavoga svijeta. Zahvaljujem
Bogu za sve plodove koje je taj
susret dao i koje će u budućnosti
zasigurno nastaviti davati mladima i
zajednicama kojima pripadaju. Sada
se već okrećemo idućem susretu u
Rio de Janeiru 2013. godine, koji će
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imati za temu "Pođite i učinite
mojim učenicima sve narode" (usp.
Mt 28, 19).
Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana
mladih nadahnuta je pozivom iz
Poslanice svetog Pavla apostola
Filipljanima:
"Radujte
se
u
Gospodinu uvijek!" (4, 4). Radost je,
naime, u samom srcu kršćanskog
iskustva. Na svakom Svjetskom
danu mladih doživljavamo iskustvo
snažne radosti, radosti zajedništva,
radosti pripadnosti Kristu, radosti
vjere. To je jedna od karakteristika
tih susreta. Možemo vidjeti njezinu
veliku privlačnu snagu. U svijetu

često označenom žalošću i nemirima,
to je važno svjedočanstvo ljepote i
pouzdanosti kršćanske vjere.
Crkva je pozvana svijetu donijeti
radost, istinsku i trajnu radost, onu
koju su anđeli navijestili pastirima u
Betlehemu u noći Isusova rođenja
(usp. Lk 2, 10): Bog nije samo
govorio, nije samo činio čudesna
znamenja u povijesti ljudskog roda,
već nam se toliko približio da je
postao jedan od nas i živio potpuno
ljudskim životom. U ovim teškim
vremenima, mnogi mladi oko vas
imaju silnu potrebu osjetiti da je
kršćanska poruka, poruka radosti i
nade! Želim razmišljati s vama o toj
radosti i kako je pronaći, da biste je
mogli sve dublje živjeti i donositi je
svima koje susrećete na svom
životnom putu.

služenja, radost iskrene i čiste
ljubavi. Ako malo bolje pogledamo
postoje i mnogi drugi razlozi za
radost: lijepi obiteljski trenuci,
prijateljsko dijeljenje, otkrivanje
vlastitih talenata i postizanje dobrih
rezultata, spoznaja da nas drugi
cijene, prigode da iznesemo svoje
mišljenje i da osjetimo da smo
shvaćeni, osjećaj da smo korisni
bližnjemu. Tu se mogu još ubrojiti i
stjecanje novih znanja kroz učenje,
širenje vlastitih obzora zahvaljujući
putovanjima i susretima, mogućnost
stvaranja planova za budućnost. Ali i
iskustvo čitanja nekog književnog
djela, divljenje nekom umjetničkom
remek-djelu, slušanje glazbe i
sviranje nekog glazbala ili gledanje
filma mogu nam priuštiti trenutke
prave i istinske radosti.
Svakog dana, međutim, nailazimo
također na mnoge teškoće i u srcu
1. Naše je srce stvoreno za radost
nam se roje brige za budućnost,
Težnja k radosti je duboko utisnuta u počinjemo se čak pitati je li puna i
čovjekovo srce. Daleko više od trajna radost kojoj težimo puka
neposrednih
i
prolaznih opsjena i bijeg od stvarnosti. Ima
zadovoljstava, naše srce traži duboku, mnogo mladih ljudi koji se pitaju: je
punu i trajnu radost, koja može dati li savršena radost danas uopće
"okus" našem životu. A to vrijedi moguća? A to traženje može čovjeka
prije svega za vas, jer je mladost dovesti na razne putove, od kojih se
doba stalnog otkrivanja života, neki pokazuju pogrešnima ili bar
svijeta, drugih ljudi i samih sebe. To opasnima. Ali kako doista trajne
je
vrijeme
otvaranja
prema radosti razlikovati od neposrednih i
budućnosti, u kojem se očituju velike varljivih
zadovoljstava?
Kako
želje za radošću, prijateljstvom, pronaći pravu radost u životu, radost
zajedništvom i istinom, u kojem nas koja traje i ne napušta nas ni u
pokreću veliki ideali i kuju se veliki teškim trenucima?
planovi.
A Gospodin nam svakog dana pruža 2. Bog je izvor prave radosti
mnoge jednostavne radosti: radost
života, radost koja nas obuzima dok Zapravo, sve ono što nam donosi
promatramo prirodne ljepote, radost radost, i one male svakodnevne i
zbog dobro obavljenog posla, radost velike životne radosti, imaju svoj
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izvor u Bogu, premda to nije očito na
prvi pogled. To je zato jer je Bog
zajednica vječne ljubavi, on je
beskrajna radost koja nije zatvorena
u samu sebe, već se širi i zahvaća
one koje on ljubi i koji njega ljube.
Bog nas je stvorio na svoju sliku iz
ljubavi i da na nas izlije tu svoju
ljubav, da nas ispuni svojom
prisutnošću i svojom milošću. Bog
nas želi učiniti dionicima svoje,
božanske i vječne, radosti i pomaže
nam otkriti da se vrijednost i duboki
smisao našeg života krije u tome da
nas on prihvaća, da nam se raduje i
da nas ljubi; u tome nije nepostojan
kakvi znamo biti mi ljudi kojima je
ponekad teško druge prihvatiti, već
je Božje prihvaćanje bezuvjetno te
možemo mirno reći: "ja sam željen,
imam svoje mjesto u svijetu i
povijesti, Bog me osobno ljubi. A
ako me Bog prihvaća i ljubi i ja sam
u to siguran, tada jasno i sa
sigurnošću znam da je dobro da
živim i postojim".
Ta se beskrajna Božja ljubav prema
svakom od nas očituje u punini u
Isusu Kristu. U njemu se nalazi
radost koju tražimo. U Evanđelju
vidimo
kako
događaji
koji
označavaju početke Isusova života
karakterizira radost. Kada arkanđel
Gabriel naviješta Djevici Mariji da
će biti Spasiteljeva majka, prvo joj
upućuje ove riječi: "Raduj se!" (Lk 1,
28). Prilikom Isusova rođenja,
Anđeo Gospodnji kaže pastirima:
"Evo javljam vam blagovijest, veliku
radost za sav narod! Danas vam se u
gradu Davidovu rodio Spasitelj Krist, Gospodin" (Lk 2, 11). A
mudraci koji su tražili dijete, "kad
ugledaše zvijezdu, obradovaše se
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radošću veoma velikom" (Mt 2, 10).
Razlog te radosti je dakle blizina
Boga koji je postao jedan od nas. To
je ono na što sveti Pavao misli kada
piše Filipljanima: "Radujte se u
Gospodinu
uvijek!
Ponavljam:
radujte se! Blagost vaša neka je
znana svim ljudima! Gospodin je
blizu!" (Fil 4, 4-5). Prvi uzrok naše
radosti je blizina Boga, koji me
prihvaća i ljubi.
Susret s Isusom uvijek donosi veliku
duhovnu radost. U Evanđeljima to
možemo
vidjeti
u
mnogim
događajima. Sjećamo se Isusova
posjeta Zakeju, nepoštenom cariniku
i javnom grešniku, kojem Isus kaže:
"Danas mi je proboraviti u tvojoj
kući". A Zakej, kako prenosi sveti
Luka, "primi ga sav radostan" (Lk 19,
5-6). To je radost susreta s
Gospodinom; to znači osjetiti Božju
ljubav koja može promijeniti čitav
život i donijeti spasenje. A Zakej je
odlučio promijeniti život i dati
polovicu svojih dobara siromašnima.
U času Isusove muke, ta se ljubav
očituje u svoj svojoj snazi. U
posljednjim
trenucima
svoga
zemaljskog života, dok je večerao sa
svojim prijateljima, on kaže: "Kao
što je Otac ljubio mene tako sam i ja
ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi…
To sam vam govorio da moja radost
bude u vama i da vaša radost bude
potpuna" (Iv 15, 9.11). Isus želi
uvesti svoje učenike i svakoga od
nas u punu radost, onu radost koju
dijeli s Ocem, da ljubav kojom ga
Otac ljubi bude u nama (usp. Iv 17,
26). Kršćanska se radost sastoji u
tome da budemo otvoreni toj Božjoj
ljubavi i pripadamo njemu.

Evanđeljâ izvješćuju da su Marija
Magdalena i druge žene pošle
posjetiti grob u kojem je Isus bio
položen nakon svoje smrti. Anđeo
im tada reče zapanjujuću vijest da je
Isus uskrsnuo. Tada, kako bilježi
evanđelist, otiđoše žurno s groba "te
sa strahom i velikom radošću otrčaše
javiti njegovim učenicima. Kad eto
im Isusa u susret! Reče im: 'Zdravo!'
One polete k njemu, obujme mu
noge i ničice mu se poklone" (Mt 28,
8-9). To je radost spasenja koje im je
dano: Krist je živ, on je onaj koji je
pobijedio zlo, grijeh i smrt. On je
prisutan među nama kao Uskrsli, sve
do svršetka svijeta (usp. Mt 28, 20).
Zlo nema posljednju riječ o našem
životu; vjera u Krista Spasitelja nam
govori da Božja ljubav pobjeđuje.
Ta duboka radost je plod Duha
Svetoga koji nas čini djecom
Božjom, koja su kadra živjeti i kušati
njegovu dobrotu, obraćati mu se
riječima: "Abba", Oče (usp. Rim 8,
15). Radost je znak njegove
prisutnosti i djelovanja u nama.
3. Sačuvati u srcu kršćansku
radost
Sada nam se nameće pitanje: kako
primiti i sačuvati taj dar duboke,
duhovne radosti?
Jedan Psalam nam kaže: "Sva radost
tvoja neka bude Gospodin: on će
ispuniti želje tvoga srca" (Ps 37, 4).
A Isus objašnjava: "Kraljevstvo je
nebesko kao kad je blago skriveno
na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije,
sav radostan ode, proda sve što ima i
kupi tu njivu" (Mt 13, 44).
Otkrivanje i čuvanje duhovne radosti
plod je susreta s Gospodinom, koji

traži da ga slijedimo i da donesemo
čvrstu odluku da sav svoj život
stavimo u njegove ruke. Dragi mladi,
neustrašivo se odvažite dati mjesta u
svom životu Isusu Kristu i njegovu
evanđelju. To je put koji vodi
unutarnjem miru i pravoj sreći, to je
put prema pravom ostvarenju našeg
života kao djece Božje, stvorene na
njegovu sliku i priliku.
Tražiti radost u Gospodinu, jer
radost je plod vjere. To znači svakog
dana biti svjestan njegove prisutnost
i prijateljstva: "Gospodin je blizu!"
(Fil 4, 5); to znači staviti svoje
pouzdanje u njega i rasti u njegovu
spoznanju i ljubavi. "Godina vjere",
koju ćemo započeti za nekoliko
mjeseci, bit će nam u tome pomoć i
poticaj. Dragi prijatelji, naučite se
vidjeti kako Bog djeluje u vašim
životima, otkrijte ga skrivenog u
događajima svog svakodnevnog
života. Vjerujte da je on uvijek
vjeran savezu kojeg je sklopio s
vama na dan vašeg krštenja. Znajte
da vas on nikada neće napustiti.
Često upravite svoj pogled prema
njemu. Na križu je dao svoj život jer
vas ljubi. Promatranje tako velike
ljubavi unosi u naša srca nadu i
radost koju ništa ne može zatrti.
Kršćanin ne može nikada biti
žalostan, jer on je susreo Krista, koji
je dao svoj život za njega.
Tražiti Gospodina i susresti ga u
svom životu znači također prihvatiti
njegovu riječ, koja je radost za srce.
Prorok Jeremija piše: "Kad mi
dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao:
riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce
moje. Jer sam se tvojim zvao
imenom, o Jahve, Bože nad
Vojskama" (Jr 15, 16). Naučite čitati
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i meditirati nad Svetim pismom.
Ondje ćete naći odgovor na
najdublja pitanja o istini koja gajite u
svom srcu i umu. Božja riječ pomaže
otkriti čudesa koja je Bog izveo u
ljudskoj povijesti, ispunja nas
radošću i potiče nas na hvalu i
klanjanje:
"Dođite,
kličimo
Gospodinu… prignimo koljena i
padnimo nice, poklonimo se Jahvi
koji nas stvori!" (Ps 95, 1.6).
Nadalje, liturgija je savršeno mjesto
na kojem Crkva izražava radost koju
prima od Gospodina i prenosi je
svijetu. Svake nedjelje, u euharistiji,
kršćanske zajednice slave središnje
otajstvo spasenja: Kristovu smrt i
uskrsnuće. To je središnji događaj za
svakog Gospodinova učenika, jer se
u njemu uprisutnjuje njegova žrtva
ljubavi. Nedjelja je dan u kojem
susrećemo Krista Uskrslog, slušamo
njegovu Riječ, hranimo se njegovim
Tijelom i Krvlju. U jednom se
Psalmu kaže: "Ovo je dan što ga
učini Gospodin: kličimo i radujmo se
njemu!" (Ps 118, 24). A u uskrsnoj
noći,
Crkva
pjeva
Exultet,
hvalospjev radosti zbog pobjede
Isusa Krista nad grijehom i smrću:
"Nek usklikne sad nebesko mnoštvo
Anđela… Nek se raduje i zemlja
tolikim obasjana blijeskom… i
silnim poklicima naroda nek ova
odjekne dvorana". Kršćanska radost
proizlazi iz svijesti da nas ljubi Bog
koji se utjelovio, koji je dao svoj
život za nas i pobijedio zlo i smrt. To
znači živjeti od ljubavi prema njemu.
Sveta Terezija od Djeteta Isusa,
mlada karmelićanka, pisala je: "Isuse,
moja je radost Tebe ljubiti" (P 45, 21.
siječnja 1897., Op. Compl., str. 708).
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4. Radost ljubavi
Dragi prijatelji, radost je duboko
povezana s ljubavlju: to su dva
nerazdvojna dara Duha Svetoga (usp.
Gal 5, 23). Ljubav rađa radost, a
radost je oblik ljubavi. Blažena
Majka
Terezija
iz
Kolkate,
nadahnuta
Isusovim
riječima:
"Blaženije je davati nego primati"
(Dj 20, 35), govorila je: "Radost je
mreža ljubavi kojom se love duše.
Bog ljubi vesela darivatelja. I tko
daje s veseljem više daje". A sluga
Božji Pavao VI. je pisao: "U samom
Bogu sve je radost, jer je sve dar"
(Ap. pobud. Gaudete in Domino, 9.
svibnja 1975.).
Imajući pred očima razna područja
vašeg života, želim vam reći da
ljubiti znači biti postojan, pouzdan,
vjerno ispunjavati preuzete obaveze.
I to, u prvom redu, vrijedi za
prijateljstvo: naši prijatelji od nas
očekuju da budemo iskreni, odani,
vjerni, jer je prava ljubav ustrajna
također i nadasve u teškoćama. Isto
vrijedi za rad, studije i službe koje
obavljate. Vjernost i ustrajnost u
dobru vode k radosti, premda ova ne
dolazi uvijek odmah.
Da bismo ušli u radost ljubavi,
pozvani smo također biti velikodušni,
ne zadovoljavati se s najmanjim, već
uložiti cijelog sebe u životu i
posebnu
pozornost
posvetiti
najpotrebitijima. Svijet treba stručne
i velikodušne muškarce i žene, koji
će se staviti u službu zajedničkog
dobra. Uložite sav svoj napor u
savjesno i ozbiljno učenje; njegujte
svoje talente i već od sada ih
stavljajte u službu bližnjemu. Tražite
načine da svojim doprinosom

društvo učinite pravednijim i
humanijim gdjegod se nalazili. Neka
vas u čitavom životu vodi duh
služenja a ne traženje moći,
materijalnog uspjeha i novca.
U vezi velikodušnosti moram
spomenuti posebnu radost: riječ je o
onoj radosti koju se osjeti kada se
odgovori na poziv darovati čitav svoj
život Gospodinu. Dragi prijatelji,
neka vas ne bude strah Kristova
poziva na redovnički, monaški i
misionarski život ili svećeništvo.
Budite sigurni da on ispunja radošću
one koji odgovore na njegov poziv
da napuste sve da bi bili s njim i
posvetili se nepodijeljena srca
služenju drugima. Velika je, isto
tako, radost koju on daje muškarcu i
ženi koji se potpuno predaju jedno
drugom u braku da zasnuju obitelj i
postanu znak Kristove ljubavi prema
njegovoj Crkvi.
Želim vam dozvati u svijest još jedan,
treći element koji će vas uvesti u
radost ljubavi; on se sastoji u tome
da dopustimo da u našem životu i u
životu naših zajednica raste bratska
ljubav. Postoji uska povezanost
između zajedništva i radosti. Nije
slučajno da sveti Pavao piše svoj
poticaj u množini: ne obraća se
svakom pojedincu, već zajednici u
cjelini: "Radujte se u Gospodinu
uvijek!" (Fil 4, 4). Samo zajedno,
živeći bratsko zajedništvo, možemo
iskusiti tu radost. Knjiga Djela
apostolska ovako opisuje kršćansku
zajednicu: "u kućama bi lomili kruh
te u radosti i prostodušnosti srca
zajednički uzimali hranu" (Dj 2, 46).
Zauzmite se također da kršćanske
zajednice mogu biti povlaštena

mjesta dijeljenja, pažnje i uzajamne
brižnosti.
Dragi prijatelji, da bismo doživjeli
pravu radost treba također prepoznati
napasti koje nas od nje udaljavaju.
Današnja kultura često čovjeka
navodi da traži neposredne ciljeve,
postignuća i zadovoljstva. Ona više
potpomaže
nepostojanost
no
ustrajnost u naporu i vjernost
preuzetim obavezama. Poruke koje
primate potiču potrošački mentalitet
i obećavaju lažnu sreću. Iskustvo nas
uči da posjedovanje stvari ne jamči
sreću. Koliko je samo onih koji
imaju obilje materijalnih dobara, a
ipak ih u životu često muče očaj,
tuga i osjećaj neispunjenosti i
praznine! Da bismo ostali u radosti,
pozvani smo živjeti u ljubavi i istini,
živjeti u Bogu.
A Božja je volja da mi budemo
sretni. Zbog toga nam je dao
konkretne putokaze za naš put:
zapovijedi. Kada ih se pridržavamo
tada nalazimo put života i sreće. Na
prvi se pogled može činiti da je to
tek skup zabrana, malne prepreka
slobodi. No ako o njima malo
pomnije razmislimo, u svjetlu
Kristove poruke, uviđamo da je to
skup osnovnih i dragocjenih životnih
pravila koje vode sretnom životu,
ostvarenom prema Božjem naumu.
Koliko često, međutim, vidimo da
graditi život bez Boga i njegove
volje donosi očaj, žalost, gorak okus
poraza i neuspjeha. Iskustvo grijeha,
kao odbijanje da slijedimo Boga i
kao uvreda njegovu prijateljstvu,
donosi tamu u naše srce.
Ponekad nije lako kršćanski živjeti i
u svojem zauzimanju da budemo
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vjerni Gospodinu nailazimo na
prepreke a katkad i padamo. No, Bog
nas, u svojem milosrđu, ne napušta,
već nam uvijek pruža mogućnost
vratiti se njemu, pomiriti se s njim,
iskusiti radost ljubavi Boga koji
oprašta i ponovno nas prima u svoje
očinsko krilo.
Draga mladeži, često pristupajte
sakramentu pokore i pomirenja! To
je sakrament ponovno pronađene
radosti. Molite Duha Svetoga za
svjetlo koje vam je potrebno da
možete prepoznati svoj grijeh i
tražiti oproštenje od Boga.
ristupajte tom sakramentu redovito,
ozbiljno i s pouzdanjem. Gospodin
će vas uvijek dočekati raširenih ruku.
Očistit će vas i uvesti u svoju radost:
na nebu zavlada radost i zbog jednog
jedinog grešnika koji se obrati (usp.
Lk 15, 7).

Sve dok mi vjera daje snagu ja sam
sretan! Svaki katolik mora biti
sretan… Svrha zbog koje smo
stvoreni sa sobom nosi put posut s
mnogo trnja, ali to nije žalostan put.
To je radost, čak i kada uključuje
bol" (Pismo sestri Luciani, Torino,
14. veljače 1925.). A blaženi Ivan
Pavao II., predstavljajući Frassatija
kao uzor, o njemu je rekao slijedeće:
"bio je mladić koji je zračio radošću,
radošću kojom je uspio prebroditi
mnoge teškoće u svom životu"
(Obraćanje mladima, Torino, 13.
travnja 1980.).
Vremenski nam je bliža mlada
Chiara Badano (1971.-1990.), koja je
nedavno proglašena blaženom. Ona
je iskusila kako se bol može
preobraziti ljubavlju i na tajanstven
se način ispuniti radošću. U dobi od
18 godina, dok je mnogo trpjela od
karcinoma, Chiara se molila Duhu
Svetom i zagovarala za mlade
6. Radost u kušnjama
pokreta kojem je pripadala. Molila je
Ipak, na kraju, mogli bi se zapitati je Boga ne samo
za vlastito
li doista moguće živjeti radosno i ozdravljenje, nego i da svojim
usred tolikih kušnji života, osobito Duhom prosvijetli sve te mlade i da
onih najbolnijih i tajanstvenih. im dadne mudrost i svjetlo: "Bio je
Pitamo se donosi li nasljedovanje to stvarno čas Božje prisutnosti.
Gospodina i pouzdavanje u Boga Moje tijelo je silno trpjelo, ali je
uvijek sreću.
duša pjevala" (Pismo Chari Lubich,
Odgovor na to pitanje možemo naći Sassello, 20. prosinca 1989.). Ključ
u nekim iskustvima mladih poput njezina mira i njezine radosti bilo je
vas koji su upravo u Kristu našli potpuno pouzdanje u Gospodina i
svjetlo koje može dati snagu i nadu, prihvaćanje također bolesti kao
čak i u najtežim situacijama. Blaženi tajanstvenog izraza njegove volje za
Pier Giorgio Frassati (1901.-1925.) njezino dobro i za dobro sviju. Često
iskusio je mnoge kušnje u svojem je ponavljala: "Gospodine, ako ti to
kratkom životu, među kojima i želiš, tada to želim i ja".
zaljubljenost koja mu je zadala To su samo dva jednostavna
duboku bol u srcu. Upravo u toj svjedočanstva među mnoštvom
situaciji, pisao je sestri: "Pitaš me drugih koja pokazuju kako pravi
jesam li sretan; a kako da ne budem!? kršćanin nije nikada očajan i
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žalostan, čak ni kada se suočava s
najtežim kušnjama. Ona pokazuju da
kršćanska radost nije bijeg od
stvarnosti, već nadnaravna snaga
koja nam pomaže nositi se sa
svakodnevnim teškoćama. Znamo da
je raspeti i uskrsli Krist s nama, on je
uvijek naš vjerni prijatelj. Kada
sudjelujemo u njegovim patnjama,
sudjelujemo također u njegovoj slavi.
S njim i u njemu, patnja se
preobražava u ljubav. A tamo
nalazimo radost (usp. Kol 1, 24).
7. Svjedoci radosti
Dragi prijatelji, na kraju vas želim
pozvati da budete misionari radosti.
Ne možemo biti sretni ako drugi nisu
sretni. Radost se dakle mora dijeliti.
Pođite i ispripovijedajte ostalim
mladima svoju radost da ste našli
ono dragocjeno blago koje je sâm
Isus. Ne možemo zadržati za sebe
radost vjere: da bi ona mogla ostati u
nama, moramo je prenositi. Sveti
Ivan kaže: "što smo vidjeli i čuli,
navješćujemo i vama da i vi imate
zajedništvo s nama… I to vam
pišemo da radost naša bude potpuna"
(1 Iv 1,3-4).
Kršćanstvo se ponekad prikazuje kao
prijedlog života koji guši našu
slobodu, koji se protivi našoj želji za
srećom i radošću. No to jednostavno
nije istina! Kršćani su muškarci i
žene koji su istinski sretni jer znaju
da nisu nikada sami. Znaju da ih
uvijek Bog drži u svojoj ruci.
Osobito na vama, mladi Kristovi
učenici, leži zadaća pokazati svijetu
da vjera vodi sreći i pravoj, punoj i
trajnoj radosti. I ako se kršćanski

način
života
ponekad
čini
suhoparnim i dosadnim, vi trebate
prednjačiti u svjedočenju radosnog i
sretnog lica vjere. Evanđelje je
"radosna vijest" da nas Bog ljubi i da
je svaki od nas za njega važan.
Pokažite svijetu da je to istina!
Budite dakle oduševljeni misionari
nove evangelizacije! Pođite onima
koji trpe, koji su u traženju i donesite
im radost koju Isus želi darovati.
Donesite je u svoje obitelji, u svoje
škole i sveučilišta, na svoja radna
mjesta i među svoje prijatelje, tamo
gdje živite. Vidjet ćete da se ona širi!
I primit ćete je stostruko: radost
spasenja za vas same, radost
gledanja kako Božje milosrđe djeluje
u srcima drugih ljudi. Na dan svog
konačnog susreta s njim, on će vam
moći reći: "slugo dobri i vjerni…
Uđi u radost gospodara svoga" (Mt
25, 21).
Neka vas Djevica Marija prati na
tome putu. Ona je prihvatila
Gospodina u svoje krilo i razglasila
to u himnu hvale i radosti,
hvalospjevu Magnificat: "Veliča
duša moja Gospodina, klikće duh
moj u Bogu, mome Spasitelju" (Lk 1,
46-47). Marija je potpuno odgovorila
na Božju ljubav posvetivši svoj život
njemu u poniznom i potpunom
služenju. Nazvana je "uzrokom naše
radosti" jer nam je dala Isusa. Neka
nas ona uvede u onu radost koju vam
nitko neće moći oduzeti!
Iz Vatikana, 15. ožujka 2012.
Papa Benedikt XVI.
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Papina poruka za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2012.
"Migracije i nova evangelizacija"
Draga braćo i sestre!
Naviještati Isusa Krista jedinog
Spasitelja svijeta "predstavlja bitno
poslanje Crkve, zadaću i poslanje
koje rasprostranjene i duboke
promjene sadašnjeg društva čine
svejednako urgentnima" (Apost.
nunc. Evangelii nuntiandi, 14).
Štoviše, danas zamjećujemo žurnost
promicanja, novom snagom i novim
načinima, djela evangelizacije u
svijetu u kojem rušenje barijera i
novi procesi globalizacije još više
približavaju ljude i narode, bilo zbog
razvoja sredstava komunikacije bilo
zbog učestalosti i lakoće seljenja
pojedinaca i grupa iz jednog dijela
svijeta u drugi. U toj novoj situaciji
moramo u svakom od nas probuditi
onaj entuzijazam i odvažnost koji su
pokretali prve kršćanske zajednice
da budu neustrašivi vjerovjesnici
novosti evanđelja tako da se i u
našem srcu razliježu riječi svetog
Pavla:
"Jer
što
navješćujem
evanđelje, nije mi na hvalu, ta
dužnost mi je. Doista, jao meni ako
evanđelja ne navješćujem" (1 Kor 9,
16).
Tema koju sam ove godine izabrao
za Svjetski dan selilaca i izbjeglica –
"Migracije i nova evangelizacija" –
proizlazi iz te stvarnosti. Sadašnji
čas, naime, poziva Crkvu provoditi
novu evangelizaciju također u
širokoj i složenoj pojavi selilaštva,
jačajući misijsko djelovanje i na
područjima gdje se evanđelje
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naviješta po prvi put i u krajevima s
kršćanskom tradicijom.
Blaženi Ivan Pavao II. nas je pozivao
"hraniti se Riječju da bi se bilo
'službenicima
Riječi'
u
evangelizacijskoj
zadaći…,
[u
prilikama] koje su sve raznolikije i
sve
zahtjevnije
u
kontekstu
globalizacije
i
novoga
i
promjenjivoga prožimanja narodâ i
kulturâ koje ih obilježuju" (Apost.
pismo Novo millennio ineunte, 40).
Interne ili internacionalne migracije,
naime, kao otvaranje u potrazi za
boljim životnim uvjetima ili bijeg od
prijetnji progona, ratova, nasilja,
gladi i prirodnih katastrofa, doveli su
do miješanja osoba i naroda bez
presedana, s novim problemima ne
samo s ljudske točke gledišta, nego i
sa etičkog, religijskog i duhovnog
aspekta.
Sadašnje
bjelodane
posljedice sekularizacije, rađanje
novih sektaških pokreta, raširena
neosjetljivost prema kršćanskoj vjeri,
istaknuta težnja k rascjepkanosti
predstavljaju
prepreku
usredotočivanju
na
jedinstvenu
uporišnu točku koja bi mogla
potaknuti stvaranje "jedne jedine
obitelji braće i sestara u društvima
koja su sve više multietnička i
interkulturalna, gdje su također ljudi
različitih religija potaknuti na dijalog,
koji ima za cilj ostvariti ozbiljan i
plodonosan suživot u poštivanju
legitimnih razlika", kao što sam
pisao u svojoj prošlogodišnjoj poruci
za Svjetski dan selilaca i izbjeglica.

Naše je doba označeno pokušajima
brisanja Boga i crkvenog nauka sa
životnog obzora, dok si utiru put
sumnja, skepticizam i ravnodušnost,
koji bi htjeli ukloniti čak svaku
društvenu i simboličnu vidljivost
kršćanske vjere.
U tome kontekstu, selioci koji su
upoznali Krista i prihvatili ga
nerijetko su natjerani ne smatrati ga
više važnim u svojem životu,
izgubiti osjećaj vjere, ne priznavati
se više dijelom Crkve i često žive
životom koji više nije označen
Kristom i njegovim evanđeljem.
Odrasli u krilu naroda označenih
kršćanskom vjerom, često emigriraju
u zemlje u kojima su kršćani manjina
ili gdje drevna vjerska tradicija nije
više osobno uvjerenje ljudi niti
zajednička vjeroispovijest, već je
svedena na kulturnu činjenicu. Ovdje
je Crkva suočena sa izazovom
pružanja pomoći seliocima da održe
svoju vjeru čvrstom, također kada
nedostaje kulturne pozadine koja je
postojala u zemlji podrijetla, te
utvrđivanja
novih
pastoralnih
strategija kao i metoda i jezika za
sve plodonosnije prihvaćanje Božje
Riječi. U nekim slučajevima to je
prigoda za naviještanje da je u Isusu
Kristu čovjek postao dionikom
Božjeg otajstva i njegova života
ljubavi. Čovjek se ujedno otvara
obzoru nade i mira, također putem
smjernog dijaloga i konkretnog
svjedočenja solidarnosti. U drugim
opet slučajevima postoji mogućnost
da se, obnovljenim navještajem
Radosne vijesti i dosljednijim
kršćanskim
životom,
probudi
uspavanu kršćansku svijest tako da

se ljudima pomogne ponovno otkriti
ljepotu susreta s Kristom, koji poziva
kršćane na svetost ma gdje da se
nalazili, pa bilo to i u stranoj zemlji.
Današnja pojava selilaštva je također
od Boga dana prigoda za navještaj
evanđelja u suvremenom svijetu.
Muškarci i žene iz različitih krajeva
svijeta koji još uvijek nisu susreli
Isusa Krista ili ga poznaju tek
djelomično, traže da ih se primi u
zemlje drevne kršćanske tradicije.
Zato je nužno pronaći za njih
prikladne načine da uzmognu
susresti i upoznati Isusa Krista i
iskusiti neprocjenjivi dar spasenja,
koji je za sve izvor "života u
izobilju" (usp. Iv 10, 10); sami
selioci imaju dragocjenu ulogu u
vezi s tim jer mogu sa svoje strane
postati "navjestitelji Riječi Božje i
svjedoci uskrslog Isusa, nade svijeta"
(Apost. pobud. Verbum Domini,
105).
Pastoralni djelatnici – svećenici,
redovnici i laici – imaju odsudnu
ulogu u zahtjevnom itineraru nove
evangelizacije. Oni djeluju u sredini
koja je sve više pluralna: zajedno s
njihovim ordinarijima, nadahnjujući
se na crkvenom Učiteljstvu, pozivam
ih da traže putove bratskog dijeljenja
i smjernog navještaja, nadilazeći
suprotstavljanja i nacionalizme.
Crkve podrijetla, tranzicije
i
prihvaćanja migracijskih valova
moraju znati ojačati svoju suradnju,
na dobrobit i onoga koji odlazi u
emigraciju i onoga koji se doseljava
kao i, u svakom slučaju, onoga koji,
na svojem putovanju, ima potrebu
susresti Kristovo milosrdno lice u
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dobrodošlici iskazanoj bližnjemu. Da
bi se polučio plodni pastoral zajedništva, bit će korisno posuvremeniti
tradicionalne strukture skrbi za
selioce i izbjeglice, pridružujući
tome modele koji bolje odgovaraju
promijenjenim okolnostima u kojima
različite kulture i narodi djeluju u
interakciji.

svojom molitvom, solidarnošću i
kršćanskom ljubavlju, prepoznajući
vrijednost onoga što ih uzajamno
obogaćuje te promičući nove
političke, ekonomske i socijalne
projekte koji pospješuju poštivanje
dostojanstva svake osobe, brigu za
obitelj, pristup dostojnom smještaju,
radu i socijalnoj skrbi.

Izbjegle osobe koje traže azil, koje
su pobjegle od progona, nasilja i
prilika u kojima im je bio ugrožen
život, trebaju naše razumijevanje i
prihvaćanje,
poštivanje
svoga
dostojanstva i svojih prava, kao i
svijest o svojim dužnostima. Njihova
patnja zahtijeva od pojedinih država
i međunarodne zajednice da se
zauzmu
stavovi
uzajamnog
prihvaćanja, prevladavajući strahove
i izbjegavajući oblike diskriminacije,
te da se donesu uredbe za konkretnu
solidarnost također posredstvom
prikladnih struktura gostoprimstva i
programâ naseljavanja. Sve to
podrazumijeva uzajamnu pomoć
među krajevima koji trpe nevolje i
regijama koje već godinama primaju
veliki broj izbjeglica kao i veće
dijeljenje
odgovornosti
među
državama.

Neka svećenici, redovnici i redovnice, laici i, poglavito, mladići i
djevojke budu osjetljivi u pružanju
potpore brojnim sestrama i braći koji
se, pobjegavši od nasilja, moraju
suočiti s novim načinima života i
teškoćama integracije. Navještaj
spasenja u Isusu Kristu bit će izvor
nade i "potpune radosti" (usp. Iv 15,
11).

Tisak i ostala sredstva komunikacije
imaju važnu ulogu u ispravnom,
objektivnom i iskrenom, upoznavanju javnosti s prilikama onih koji su
morali prisilno napustiti vlastitu
domovinu i svoje drage te žele
započeti izgrađivati novi život.
Neka kršćanske zajednice posebnu
pozornost posvete radnicima seliocima i njihovim obiteljima, prateći ih
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Želim na kraju podsjetiti na prilike u
kojima se nalaze mnogi strani
studenti koji
se
susreću
s
problemima uključivanja u društvo,
birokratskim teškoćama, nevoljama
u traženju smještaja i prihvatnih
struktura. Neka navlastito kršćanske
zajednice budu osjetljive prema
brojnim mladićima i djevojkama
koje, upravo zbog svoje mladenačke
dobi, osim kulturnog uzdizanja,
trebaju referentne točke i gaje u
svojem srcu duboku žeđ za istinom i
željom da susretnu Boga. Neka, na
osobit način, sveučilišta kršćanskog
nadahnuća budu mjesta svjedočenja i
širenja nove evangelizacije i ozbiljno
se založe u pružanju doprinosa, u
akademskoj sredini, društvenom,
kulturnom i duhovnom napretku kao
i
promicanju
dijaloga
među
kulturama, prepoznajući vrijednost
doprinosa što ga mogu dati strani

studenti. Ako ti studenti susretnu
istinske svjedoke evanđelja i
primjere kršćanskog života bit će
potaknuti i sami postati činiteljima
nove evangelizacije.

donese nadu u srcu onih koji se
kreću putovima svijeta. Svima
jamčim svoju molitvu i udjeljujem
apostolski blagoslov.
Iz Vatikana, 21. rujna 2011.

Dragi prijatelji, zazovimo zagovor
Marije, "Gospe od puta", da radosni
navještaj spasenja Isusa Krista

Papa Benedikt XVI.

Poruka pape Benedikta XVI. za Svjetski misijski dan 2012.
"Pozvani oko sebe širiti svjetlo Riječi istine" (Apost. pismo Porta fidei, 6)
Draga braćo i sestre!
Proslava Svjetskog misijskog dana
ove godine ima sasvim posebno
značenje. Pedeseta obljetnica koncilskog dekreta Ad gentes, otvorenje
Godine vjere i Biskupske sinode na
temu nova evangelizacija pridonose
tome da se ponovno potvrdi spremnost Crkve s većom se hrabrošću i
žarom zauzeti u missio ad gentes da
poruka evanđelja dopre i do
najudaljenijih krajeva svijeta.
Drugi vatikanski koncil, na kojem su
sudjelovali katolički biskupi iz svih
krajeva svijeta, bio je jasni znak
univerzalnosti Crkve, jer se na njemu
po prvi put okupio tako veliki broj
koncilskih otaca iz Azije, Afrike,
Latinske Amerike i Oceanije. Bilo je
među njima biskupa misionara i
domaćih biskupa, pastira zajednica
rasutih među nekršćanskim pučanstvom, koji su na Koncil predstavili
sliku Crkve prisutne na svim kontinentima i približili složene stvarnosti
tadašnjeg takozvanog "Trećeg svijeta". Obogaćeni iskustv-om pastoralnog djelovanja u mladim Crkvama i
u Crkvama u nastajanju, nošeni

poletom za širenjem Božjeg kraljevstva oni su značajno pridoni-jeli
ponovnom potvrđivanju nužnosti i
urgentnosti evangelizacije ad gentes
i samim tim stavljanju misijske
naravi Crkve stavi u središte
ekleziologije.
Misionarska ekleziologija
Taj pogled nije ni danas iščeznuo,
štoviše doživio je plodno teološko i
pastoralno promišljanje i, istodobno,
predstavlja se s obnovljenom nužnošću jer se povećao broj onih koji još
uvijek ne poznaju Krista: "Golem
broj ljudi još uvijek čeka Krista",
govorio je blaženi Ivan Pavao II. u
enciklici Redemptoris missio o
trajnoj vrijednosti misijske naredbe,
te dodao: "Ne možemo ostati mirni
promatrajući na milijune svoje braće
i sestara koji su također otkupljeni
Kristovom krvlju, koji žive ne
znajući za Božju ljubav" (86). I ja
sâm sam, prilikom proglašenja
Godine vjere, napisao da Krist
"danas kao i nekoć – šalje nas po
putovima svijeta da naviještamo
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njegovo evanđelje svim narodima na
zemlji" (Apost. pismo Porta fidei 7).
To naviještanje, kako je govorio
također sluga Božji Pavao VI. u
apostolskoj pobudnici Evangelii
nuntiandi, "nije nešto neobvezatno:
po naredbi Gospodina Isusa to je
njezina dužnost da bi ljudi mogli
vjerovati i da bi se spasili. Da, ta
poruka je neophodna. Ona je
jedinstvena. Nemoguće ju je nečim
drugim nadomjestiti" (5). Trebamo
se stoga vratiti istom onom
apostolskom poletu što je resio prve
kršćanske zajednice koje su, premda
male i nezaštićene, bile kadre,
naviještanjem i svjedočenjem, širiti
evanđelje u čitavom tada poznatom
svijetu.
Ne čudi zato što su Drugi vatikanski
koncil i kasnije crkveno učiteljstvo
na poseban način insistirali na
misijskom poslanju koje je Krist
povjerio svojim učenicima i koje
mora biti zadaća čitavog Božjega
naroda: svećenika, đakona, redovnika, redovnica, laika. Zadaća naviještanja evanđelja u svim dijelovima
svijeta u prvom redu spada na
biskupe, koji su izravno odgovorni
za evangelizaciju u svijetu, bilo kao
članovi biskupskog zbora, bilo kao
pastiri krajevnih Crkava. Oni su,
naime, "posvećeni ne samo za neku
biskupiju nego za spasenje svega
svijeta" (Ivan Pavao II., Enc.
Redemptoris missio, 63), "glasnici
vjere koji će dovesti nove učenike
Kristu" (Ad gentes, 20) i čine
"vidljivim misijski duh i žar Božjega
narod, tako da cijela biskupija
postaje misionarskom" (isto, 38).

36

Prioritet evangeliziranja
Poslanje naviještanja evanđelja ne
iscrpljuje se stoga, za jednog pastira,
u pozornosti prema dijelu Božjeg
naroda
povjerenog
njegovoj
pastoralnoj brizi, niti u slanju
ponekog svećenika, laika ili laikinje
fidei donum. Ono mora zahvaćati
cjelokupno djelovanje krajevne
Crkve, sva njezina područja, riječju,
čitavo njezino biće i djelovanje.
Drugi vatikanski koncil je na to
jasno ukazao a kasnije učiteljstvo to
je snažno potvrdilo. To zahtijeva
stalno prilagođavanje načinâ života,
pastoralnih planova i biskupijske
organizacije toj temeljnoj dimenziji
crkvenosti, osobito u našem svijetu
izloženom stalnim promjenama. To
vrijedi
također
za
ustanove
posvećenog
života
i
družbe
apostolskog života, kao i za crkvene
pokrete: sve sastavnice velikog
mozaika Crkve moraju se osjetiti
snažno pozvanima od Gospodina
naviještati evanđelje, da bi se Krista
naviještalo posvuda. Mi pastiri,
redovnici, redovnice i svi koji u
Krista vjeruju, moramo ići stopama
apostola Pavla, koji, "sužanj Krista
Isusa za vas pogane" (Ef 3, 1), je
radio, trpio i borio se da evanđelje
donese među pogane (usp. Kol 1, 2429), ne štedeći snage, vrijeme i
sredstva da pomogne drugima da
upoznaju Kristovu poruku.
I danas misija ad gentes mora biti
stalni obzor i paradigma svakog
crkvenog djelovanja, jer ono što
Crkvu čini prepoznatljivom jest vjera
u Božje otajstvo, koje se objavilo u
Kristu da nama donese spasenje, i
poslanje da njega svjedoči i naviješta

svijetu, sve do njegova ponovnog
dolaska u slavi. Poput svetog Pavla
moramo biti pozorni prema onima
koji su daleko od Crkve, prema
onima koji ne poznaju Krista i nisu
iskusili Božje očinstvo, sa sviješću
da "suradnja se danas proširuje na
nove oblike koji uključuju ne samo
ekonomsku pomoć nego i izravno
sudjelovanje u evangelizaciji" (Ivan
Pavao II., Enc. Redemptoris missio,
82). Proslava Godine vjere i Biskupske sinode o novoj evangeli-zaciji
bit će zgodne i korisne prigode za
ponovno pokretanje misionarske
suradnje, poglavito u ovom drugom
pogledu.
Vjera i navještaj
Silna želja da naviještamo Krista
potiče nas da zavirimo u povijest da
bismo ondje otkrili probleme, težnje
i nade čovječanstva, koje Krist mora
ozdraviti, očistiti i ispuniti svojom
prisutnošću. Njegova je poruka,
naime, trajno aktualna, utkana je u
samo središte povijesti i kadra je dati
odgovor na najdublje nemire
svakoga čovjeka. Zbog toga Crkva, u
svim svojim sastavnicama, mora biti
svjesna da "beskrajni obzori crkvenog poslanja i složenost sadašnje
situacije danas traže obnovljene
načine da bi mogli priopćavati
učinkovito Riječ Božju" (Benedikt
XVI., Posinod. apost. pobud.
Verbum Domini, 97). To zahtijeva,
prije svega, novo prianjanje osoba i
zajednica vjerom uz Evanđelje Isusa
Krista, "u času duboke promjene kao
što je ova kroz koju prolazi
čovječanstvo" (Apost. pismo Porta
fidei, 8).

Jedna od prepreka zanosu evangelizacije, naime, je kriza vjere, ne samo
u zapadnome svijetu, već u velikom
dijelu svijeta, koji ipak i dalje žeđa
za Bogom i mora biti pozvan i
doveden za stol kruha života i vode
žive, poput Samarijanke koja dolazi
na Jakovljev zdenac i razgovara sa
Isusom. Kao što pripovijeda evanđelist Ivan, zgoda s tom ženom je
posebno značajna (usp. Iv 4, 1-30):
ona susreće Isusa, koji je traži piti,
ali joj zatim govori o novoj vodi,
koja može zauvijek ugasiti žeđ. Žena
na početku ne razumije, ostaje na
materijalnoj razini, ali ju Gospodin
polako vodi do vjere koja je navodi
da prepozna u njemu Mesiju. I u vezi
s tim sveti Augustin kaže: "pošto je
prihvatila u srcu Krista Gospodina,
što je drugo mogla učiniti [ta žena]
već ostaviti svoju amforu i pohitati
da navijesti Radosnu vijest?"
(Homilija 15, 30). Susret s Kristom
kao živom osobom koja gasi žeđ srca
naprosto mora dovesti do želje da s
drugima podijelimo radost te
prisutnosti i da im pomognemo
upoznati Krista da bi i oni sami
iskusili tu radost. Treba s
obnovljenim oduševljenjem širiti
vjeru da bismo promicali novu
evangelizaciju zajednica i zemalja
najstarije kršćanske tradicije, koji
gube vezu s Bogom, tako da
ponovno otkriju radost vjerovanja.
Briga za evangelizaciju ne smije
nikada
ostati
na
marginama
crkvenog djelovanja i kršćaninova
osobnog života, već ga mora snažno
karakterizirati, sa sviješću da smo u
isti mah i oni kojima je evanđelje
namijenjeno i oni koji su pozvani
evanđelje širiti. Središte navještaja
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ostaje uvijek isto: kerigma Krista
umrlog i uskrslog za spas svijeta,
kerigma Božje apsolutne i potpune
ljubavi prema svakom muškarcu i
svakoj ženi, koja ima svoj vrhunac u
slanju vječnoga i jedinorođenog Sina,
Gospodina Isusa, koji se nije
sustezao preuzeti na sebe siromaštvo
naše ljudske naravi, već ju je ljubio i
otkupio, prinijevši samoga sebe na
križu, od grijeha i smrti.
Vjera u Boga, u tome naumu ljubavi
što ga je Krist ostvario, je prije svega
dar i otajstvo koje treba prihvatiti u
srcu i životu i za kojeg treba uvijek
zahvaljivati Gospodinu. Ali vjera je
dar koji nam je dan zato da ga
dijelimo s drugima; to je talent kojeg
smo primili zato da može donijeti
ploda; to je svjetlo koje ne smije
ostati skriveno, već mora svijetliti
čitavoj kući. To je najvažniji dar koji
nam je dan u našem životu i kojeg
mi ne smijemo zadržati samo za sebe.
Navještaj postaje ljubav
"Jao meni ako evanđelja ne
navješćujem", govorio je apostol
Pavao (1 Kor 9, 16). Te riječi snažno
odzvanjaju za svakog kršćanina i za
svaku kršćansku zajednicu na svim
kontinentima. I za Crkve na misijskim područjima, a to su uglavnom
mlađe, tek nedavno osnovane Crkve,
misionarstvo je postalo jedna
prirođena dimenzija, premda one
same još uvijek trebaju misionare.
Mnogi svećenici, redovnici i
redovnice, iz svih krajeva svijeta,
brojni laici pa čak i cijele obitelji
napuštaju svoje zemlje, svoje mjesne
zajednice i odlaze u ostale Crkve da
svjedoče i naviještaju Kristovo ime,
38

u kojem čovječanstvo nalazi
spasenje. Riječ je o izrazu dubokog
zajedništva, dijeljenja i ljubavi među
Crkvama, da bi svaki čovjek mogao,
prvi put ili pak ponovno, čuti
navještaj koji ozdravlja i pristupiti
sakramentima, izvoru pravoga života.
Zajedno s tim uzvišenim znakom
vjere pretočene u ljubav, podsjećam i
zahvaljujem Papinskim misijskim
djelima, koja predstavljaju oruđa za
suradnju u općoj misiji Crkve u
svijetu.
Zahvaljujući
njihovu
djelovanju navještaj evanđelja se
pretvara također u pomoć bližnjemu,
pravednost prema najsiromašnijima,
mogućnost pružanja izobrazbe u
najudaljenijim selima, liječničku
pomoć u dalekim krajevima,
oslobađanje od bijede, vraćanje
prava obespravljenima, potporu
razvoju
naroda,
prevladavanje
etničkih podjela, poštivanje prema
životu u svim životnim dobima.
Draga braćo i sestre, zazivam nad
djelo evangelizacije ad gentes, i na
osobit način na njegove radnike,
izlijevanje Duha Svetoga, da im
Božja milost pomogne odlučnije
kročiti u povijesti svijeta. Zajedno s
blaženim
Johnom
Henryjem
Newmanom želim moliti: "Prati,
Gospodine, svoje misionare u
krajevima koje treba evangelizirati,
stavi im prave riječi u usta, daj da
njihov trud urodi plodom". Neka
Djevica Marija, Majka Crkve i
Zvijezda evangelizacije, prati sve
misionare evanđelja.
Iz Vatikana, 6. siječnja 2012., na
svetkovinu Bogojavljenja
Papa Benedikt XVI.

Pismo državnog tajnika Svete Stolice
biskupima HBK i BKBIH
Državni tajnik Njegove Svetosti pape Benedikta XVI. kardinal Tarcisio
Bertone uputio je sljedeće Pismo-Poruku biskupima Biskupskih konferencija
Hrvatske i Bosne i Hercegovine okupljenim na 14. zajedničkom zasjedanju
održanom 30. i 31. siječnja 2012. u Sarajevu:
Iz Vatikana, 14. siječnja 2012.
Draga subraćo u biskupstvu,
U prigodi 14. Zajedničkog Zasjedanja Biskupskih konferencija Hrvatske i Bosne i Hercegovine, drago mi
je prenijeti vama i vašim suradnicima srdačan pozdrav Svetog Oca
Benedikta XVI.
Ovo Zajedničko Zasjedanje jest
dodatan znak jedinstva Katoličke
Crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Radi se o jedinstvu koje čini
ne samo affectio collegialis, nego i
zajednička vizija uloge, odgovornosti i djelovanja Crkve. Ono se hrani
istom odanošću Svetom Ocu,
iskrenom crkvenom obvezom pred
izazovima s kojima se hrvatski narod
treba sučeliti u regiji, i također
primjernim interventima solidarnosti
prema najsiromašnijim i najpotrebnijim društvenim slojevima.
U tom kontekstu kolegijalnoga služenja narodu Božjemu, siguran sam
da će na Zasjedanju dužna pozornost
biti dana teškom pitanju budućnosti
katoličkoga naroda u Bosni i Hercegovini, sa svrhom da se programiraju
zajedničke pastoralne linije.
Nažalost, kao što dobro znadete,
podaci su alarmantni: od oko

800.000 katolika u 1991. godini
prešlo se na oko današnjih 440.000;
u mnogim župama ostali su samo
malobrojni starci; prema godišnjim
statistikama Biskupijskih kurija, broj
katolika se ne prestaje smanjivati.
Uzroci ove žalosne pojave su poznati:
rat iz '90. godina prouzrokovao je
teške gubitke u ljudskim životima i u
crkvenim strukturama; izbjeglice se
nisu vratile u broju kojemu se nadalo;
teška ekonomska situacija prisiljava
mnoge mlade da napuste Zemlju,
posebice zbog nedostatka posla. A
postoji još jedan zabrinjavajući
element koji se odnosi na opadanje
stope nataliteta i posljedičan
demografski pad.
Zato se može dobro razumjeti zebnja
biskupa Bosne i Hercegovine za
svoje zajednice, koja je ponovno
izražena u njihovu Pastoralnom
pismu od prošlog 8. prosinca: ustvari,
posebno u nekim područjima,
katolička vjera riskira da posvema
nestane za koje desetljeće.
Težina situacije zahtijeva da vi, kao
pastiri i prvi odgovorni naroda
Božjega u toj regiji, zajedničkim
dogovorom
intenzivirate
svoje
zauzimanje za budućnost Crkve u
Bosni i Hercegovini. Mora se boriti
protiv malodušnosti i rezignacije i
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mora
se
ohrabriti
osobno
uključivanje u pitanje preživljavanja.
Potrebno je također potruditi se za
poboljšanje uvjeta života svih
stanovnika, osobito mladih koji
trebaju radna mjesta da bi mogli
ostati u Bosni i Hercegovini. Da bi
se ostvarilo ove važne ciljeve, Crkva
neće propustiti surađivati sa civilnim
vlastima i sa svim osobama dobre
volje.
Sveti Otac želi da kolegijalno
razmišljanje biskupa dviju Biskupskih konferencija doprinese nadahnjivanju korisnih inicijativa, kako bi
se učinilo da hrvatski narod mogne
nastaviti vršiti svoje crkveno

poslanje u Bosni i Hercegovini i
nuditi svoj dragocjen doprinos za
društveni život Zemlje. U tu svrhu,
On molitvom prati rad Zasjedanja i –
zazivajući za sudionike obilje darova
Duha i majčinsku zaštitu Marije,
Majke Crkve – srdačno podjeljuje
vama, poštovana subraćo, i vašim
suradnicima poseban Apostolski
blagoslov.
Sa svoje strane, vrlo rado se
pridružujem željama Svetog Oca i
sve pozdravljam bratski u Gospodinu.
Kard. Tarcisio Bertone
Državni tajnik Njegove Svetosti

Zahvala Predsjednika BK BiH
Državnom tajniku Njegove Svetosti
Prot. broj: 26/2012
Sarajevo, 4. veljače 2012.
Uzoriti gospodin
Tarcisio kardinal Bertone
Državni tajnik Njegove Svetosti
Vatikanski Grad
Vaša Eminencijo,
U ime svih nas biskupa Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine i
19 biskupa Hrvatske biskupske
konferencije, koji smo se okupili na
XIV.
redovitom
godišnjem
zajedničkom zasjedanju 30. i 31.
siječnja 2012. u Sarajevu, od srca
zahvaljujem za Vaše Pismo – Poruku
upućenu nama tom prigodom.

40

Ponajprije izražavam radost svih nas
biskupa što ste naše redovito
zajedničko zasjedanje prepoznali kao
„dodatan znak jedinstva Katoličke
Crkve u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini“. Suradnja među nama
biskupima postojala je i u vrijeme
teških ratnih stradanja početkom
devedesetih godina prošloga stoljeća
kada su mnogi u Republici Hrvatskoj
otvorili vrata i srce tisućama
prognanika iako su tisuće bile
prognane iz raznih dijelova te, nama
osobito drage zemlje. Ta otvorenost
nastavljena je i nakon rata kroz razne
vidove pomoći i povezanosti.

Vaše Pismo prepoznali smo kao
osobiti izraz pozornosti Svete Stolice
na ono što Katolička Crkva i mnogi
drugi ljudi proživljavaju u Bosni i
Hercegovini koja je kao država
ustrojena na vrlo nefunkcionalan
način i u kojoj su uvelike
legalizirane
brojne
nepravde
postignute u vrijeme rata. Pismo je
ujedno dragocjeni poticaj na još
snažnije zajedništvo i zauzimanje ne
samo nas biskupa naših dviju
Biskupskih konferencija nego i svih
svećenika, redovnika, redovnica i
vjernika. Što više, već nalazi odjek u
javnosti, a mi ćemo učiniti sve što
možemo da probudimo svijest kod
onih koji nose odgovornost u vlasti
kako bi svi zajedno dali maksimalan
doprinos u izgradnji društva
utemeljenog na pravdi, poštivanju
ljudskih i etičkih prava, praštanja i
pomirenja. Nastojat ćemo preko
diplomatskih predstavništava u našoj

zemlji potaknuti i međunarodnu
zajednicu
koja
snosi
veliku
odgovornost za ovakvo stanje.
Nakon razgovora s apostolskim
nuncijem u Bosni i Hercegovini
nadbiskupom
Alessandrom
D?Erricom, koji se zajedno sa
svojim suradnicima istinski zauzima
da pomogne ovoj Crkvi, predlažemo
Vašoj Eminenciji da Pismo – Poruku
objavite i u L'Osservatore Romano.
Zahvaljujući Vašoj Ekscelenciji u
ime svih nas biskupa okupljenih na
zasjedanju, molim Vas da Njegovoj
Svetosti prenesete izraze sinovske
odanosti i vjernosti.
Odani Vam u Gospodinu
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik
BK BiH
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GODINA VJERE
Motuproprij pape Benedikta XVI. za Godinu vjere
Vrata vjere (Porta Fidei)
Motuproprij vrhovnog svećenika Benedikta XVI. kojim proglašava Godinu
vjere.
1. „Vrata vjere“ (usp. Dj 14,27) koja uvode u život zajedništva s Bogom i
dopuštaju ulaz u njegovu Crkvu uvijek su nam otvorena. Moguće je prijeći
ovaj prag nakon što Riječ Božja bude naviještena i srce se prepusti
oblikovanju milosti koja preobražava. Preko ovih vrata vodi put koji traje
cijeli život. On počinje krštenjem (usp. Rim 6,4), po kojem možemo zazivati
Boga kao Oca, i završava prijelazom preko smrti u vječni život, a on je plod
uskrsnuća Gospodina Isusa koji je darom Duha Svetoga htio uključiti u svoju
slavu one koliki vjeruju u Njega (usp. Iv 17,22). Ispovijedati vjeru u Trojstvo
– Oca, Sina i Duha Svetoga – znači vjerovati u samo jednog Boga koji je
Ljubav (usp. 1 Iv 4,8): Otac koji je u punini vremena poslao svoga Sina za
naše spasenje; Isus Krist koji je u misteriju svoje smrti i uskrsnuća otkupio
svijet; Duh Sveti koji stoljećima vodi Crkvu u iščekivanju slavnog
Gospodinova povratka.
2. Otpočetka moje službe kao nasljednika Petrova podsjećam na potrebu za
ponovnim otkrivanjem puta vjere kako bi se sve više osvijetlila radost i
obnovljeni entuzijazam susreta s Kristom. U Homiliji tijekom Svete Mise na
početku pontifikata rekao sam: „Crkva kao cjelina i Pastiri u njoj trebaju se
poput Krista staviti na put, kako bi ljude vodili iz pustinje prema mjestu
života, prema prijateljstvu sa Sinom Božjim, prema Onome koji nam daruje
život, život u punini“1. Često se događa da se kršćani više brinu za socijalne,
kulturalne i političke posljedice svoga zalaganja, stalno smatrajući vjeru
nekom vrstom očite pretpostavke za zajedničko življenje. Ustvari, ova
pretpostavka ne samo da nije više takva, nego je štoviše i nijekana2. Dok je u
prošlosti bilo moguće prepoznati jedinstveno kulturalno tkivo, naširoko
prihvaćeno u pozivu na sadržaje vjere i na vrijednosti njome nadahnute, čini
se da danas nije više tako u velikim sektorima društva zbog duboke krize
vjere koja je zahvatila mnoge osobe.

1

Homilija prigodom početka Petrove službe Rimskoga biskupa (24. 04. 2005): AAS 97
(2005), 701.
2
Usp. Usp. Benedikt XVI, Homilija prigodom sv. Mise u Terreiro do Paço, Lisabon
(11.05.2010), Učenja VI,1 (2010), 637.
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3. Ne možemo prihvatiti da sol postane bljutava ni da svjetlo bude držano
skriveno (usp. Mt 5,13-16). Čovjek i danas može ponovno osjetiti potrebu da
kao Samarijanka ode na zdenac kako bi slušao Isusa, koji poziva da
vjerujemo u Njega i crpimo na njegovu izvoru, iz kojega šiklja živa voda
(usp. Iv 4,14). Trebamo otkriti ukusno hranjenje Riječju Božjom, koju Crkva
vjerno prenosi, i Kruhom života. To hranjenje Riječju i Kruhom ponuđeno je
kao potpora Kristovim učenicima (usp. Iv 6,51). Stoga Isusov nauk odzvanja
i u naše dane istom snagom: „Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za
hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac
- Bog – opečati“ (Iv 6,27). Pitanje onih koji su ga slušali postavljamo i mi
danas: „Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?“ (Iv 6,28). Poznajemo
Isusov odgovor: „Djelo je Božje da vjerujete u Onoga kojega je on
poslao“ (Iv 6,29). Stoga je vjera u Isusa Krista put za konačno postizanje
spasenja.
4. U svjetlu svega ovoga odlučio sam odrediti godinu vjere. Ona počinje 11.
listopada 2012., na pedesetu obljetnicu otvaranja Drugog vatikanskog sabora,
i završit će na blagdan našega Gospodina Isusa Krista kralja svega stvorenja,
24. studenoga 2013. godine. Na dan 11. listopada 2012., navršava se također
dvadeset godina od objavljivanja Katekizma Katoličke crkve, a taj je tekst
proglasio moj prethodnik, blaženi papa Ivan Pavao II.3, s ciljem da svima
vjernicima pokaže snagu i ljepotu vjere. Ovaj dokument, autentični plod
Drugog vatikanskog sabora, željela je Izvanredna sinoda biskupa 1985. kao
pomagalo u službi kateheze 4 i priređen je uz suradnju cjelokupnog
episkopata Katoličke crkve. Upravo sam sazvao generalnu skupštinu
biskupske sinode za mjesec listopad 2012., na temu Nova evangelizacija za
prenošenje kršćanske vjere. Ovo će biti povoljna prilika za uvođenje
cjelokupne crkvene zajednice u vrijeme posebnog razmišljanja i ponovnog
otkrivanja vjere. Ovo nije prvi put da je Crkva pozvana slaviti godinu vjere.
Moj časni prethodnik Sluga Božji Pavao VI. odredio je sličnu 1967. godine,
u spomen na mučeništvo apostola Petra i Pavla prigodom tisuću devetstote
obljetnice njihova vrhunskog svjedočanstva. Zamislio ju je kao svečani
moment kako bi u cijeloj Crkvi bila „autentično i iskreno ispovijedanje iste
vjere“; on je pored ostalog htio da ona bude potvrđena na način „osobni i
kolektivni, slobodan i svjestan, nutarnji i izvanjski, skroman i jasan“ 5 .
Smatrao je da na taj način cijela Crkva može probuditi „ispravnu svijest o
svojoj vjeri, kako bi je oživjela, pročistila, potvrdila, ispovjedila“6 . Veliki
3

Usp. Ivan Pavao II., Apostolska konstitucija Fidei depositum (11. 10. 1992): AAS 86
(1994), 113-118.
4
Usp. Završno izvješće s Druge izvanredne biskupske Sinode (07.12.1985.), II, B,a,4: u
Enhiridion vaticanum, svezak 9, br. 1797.
5
Pavao VI., Apostolska egzortacija Petrum et Paulum apostolos, o tisuću devetstotoj
obljetnici mučeništva (22.02.1967.): AAS59 (1967), 196.
6
Isto, 198.
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prevrati koji su se zbili u toj godini, još su zornije pokazali potrebu za
takvom proslavom. Ona se je završila Ispoviješću vjere naroda Božjega7, u
znak da bitni sadržaj koji stoljećima sačinjava poklad svih vjernika treba biti
potvrđen, ispravno shvaćen i produbljen na uvijek novi način, kako bi na
kraju svjedočanstvo bilo skladno u povijesnim prilikama drugačijim od
prošlih.
5. U izvjesnom vidu, moj časni prethodnik gledao je ovu Godinu kao
„postkoncilsku posljedicu i potrebu“ 8 , veoma svjestan teških poteškoća
vremena, naročito glede ispovijesti prave vjere i njezina ispravnog tumačenja.
Držim da otvaranje godine vjere prigodom pedesete obljetnice otvaranja II.
vatikanskog koncila može biti povoljna prilika za razumijevanje da
dokumenti koje su usvojili koncilski oci, po riječima blaženog Ivana Pavla
II., „ne gube vrijednost ni svježinu.Trebamo ih čitati na odgovarajući način,
upoznavati i usvajati kao kvalificirane i normativne tekstove učiteljstva
unutar crkvene tradicije... Osjećam više nego ikad obvezu pokazati na Sabor,
kao veliku milost koja je bila dragocjena pomoć Crkvi u XX. st: u njemu
nam je ponuđen siguran kompas za orijentaciju na putu u stoljeće koje nam
se otvara”9. Ja također želim snažno podsjetiti kako sam o Saboru rekao koji
mjesec nakon moga izbora za Petrova nasljednika: ako ga čitamo i
razumijemo vođeni ispravnom hermeneutikom, on može biti i sve više
postajati velika snaga za uvijek potrebnu obnovu Crkve“10.
6. Obnova Crkve teče također po svjedočkom životu vjernika: samom
svojom egzistencijom u svijetu kršćani su pozvani pridonositi blistanju Riječi
istine koju nam je Gospodin Isus ostavio. Upravo Sabor, u dogmatskoj
konstituciji Lumen gentium, ustvrđuje: „Dok Krist, «svet, nevin, neporočan»
(Heb 7,26), nije poznavao grijeha (usp. 2 Kor5,21), nego je došao da
zadovolji samo za grijehe naroda (usp. Heb 2,17) Crkva, koja u svom krilu
obuhvaća grešnike, u isti mah sveta i potrebna čišćenja, neprestano vrši
pokoru i obnovu. Crkva nastavlja svoje putovanje između progona svijeta i
Božje utjehe“, naviještajući muku i smrt Gospodinovu dok on ne dođe (usp.
1 Kor 11, 26). Od moći uskrsloga Gospodina ona dobiva snagu da
strpljivošću i ljubavlju pobijedi svoje žalosti i teškoće nutarnje i vanjske, i da
otkrije svijetu Njegov misterij vjerno, iako ne savršeno, njegova otajstva, dok
se na svršetku ne očituje u potpunom svjetlu“11.
7

Pavao VI, Svečana ispovijest vjere, Homilija prigodom koncelebracije na 1900. obljetnici
mučeništva svetih apostola Petra i Pavla, tijekom zatvaranja „Godine vjere“ (30.06.1968):
AAS 60 (1968), 433-445.
8
Isti, Generalna audijencija (14.06.1967.): Insegnamenti V(1967), 801.
9
Ivan Pavao II., Apostolsko pismo Novo millenio ineuente (06.01.2001.), 57: AAS 93
(2001), 308.
10
Govor rimskoj kuriji (22.02.2005.): AAS 98 (2006), 52.
11
Drugi vatikanski sabor, Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen gentium 8.
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Godina vjere u ovoj perspektivi je poziv na autentično i obnovljeno
obraćenje Gospodinu, jedinom Spasitelju svijeta. U misteriju njegove smrti i
uskrsnuća, Bog je objavio u punini Ljubav koja spašava i poziva ljude na
obraćenje života po otpuštanju grijeha (usp. Dj 5,31). Za apostola Pavla, ta
Ljubav uvodi čovjeka u novi život: „Krštenjem smo dakle zajedno s njime
ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi
tako hodimo u novosti života“ (Rim 6,4). Zahvaljujući vjeri, ovaj novi život
oblikuje cijelu ljudsku egzistenciju na radikalnoj novosti uskrsnuća. U
omjeru s njezinom slobodnom dostupnosti, misli i osjećaji, mentalitet i
ponašanje čovjeka polagano se čiste i preoblikuju, u hodu koji nikada ne
završava u ovome životu. „Vjera ljubavlju djelotvorna“ (Gal 5,6) postaje
novi kriterij uviđanja i djelovanja koji mijenja cijeli čovjekov život (usp Rim
12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17).
7. “Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5,14): ljubav Kristova ispunja naša srca
i potiče nas na evangelizaciju. On nas, danas kao i prije, šalje na ulice svijeta
radi naviještanje njegova Evanđelja svim narodima na zemlji (usp. Mt 28,19).
Sa svojom ljubavlju, Isus Krist privlači k sebi ljude svake generacije: u
svakom vremenu On saziva Crkvu povjeravajući joj navještaj Evanđelja, s
mandatom koji je uvijek novi. Zato je i danas potrebno uvjerenije crkveno
zalaganje za novu evangelizaciju, kako bi se ponovno otkrila radost
vjerovanja i pronašlo oduševljenje za prenošenje vjere. U svakodnevnom
otkrivanju njegove ljubavi crpi snagu i jakost misijska zauzetost vjernika,
koja uvijek treba rasti. Vjera, dakle, raste kada je življena kao iskustvo
primljene ljubavi i kada je prenošena kao iskustvo milosti i radosti. Ona nas
čini plodnima, zato što širi srce u nadi i omogućuje nuđenje svjedočanstva
sposobnog donositi plod: otvara srca i razum onih koji slušaju za prihvaćanje
Gospodnjeg poziva u prianjanju uz njegovu Riječ kako bi postali učenici. sv.
Augustin potvrđuje: „Vjernici se učvršćuju vjerujući“12. Sveti biskup Hipona
imao je dobre razloge izraziti se na ovaj način. Kako znamo, njegov je život
bio stalno traženje ljepote vjere dok mu srce nije našlo smiraj u Bogu13 .
Njegovi brojni spisi, u kojima su pojašnjene važnost vjerovanja i istina vjere,
ostali su sve do naših dana kao baština izvanrednog bogatstva i još dopuštaju
mnogim osobama koje traže Boga naći pravi put kako bi ušle na „vrata vjere“.
Prema tome, samo tražeći vjera raste i učvršćuje se: nema druge mogućnosti
za posjedovanje jasnoće o vlastitom životu osim predati se u kontinuiranom
rastu u ruke ljubavi koja se doživljava kao uvijek veća zato što ima
podrijetlo u Bogu.
8. U ovoj sretnoj godišnjici, kanim pozvati subraću biskupe cijelog svijeta
kako bi se ujedinili s Petrovim nasljednikom, u vremenu duhovne milosti
12
13

De utilitate credendi, 1,2.
Usp. Sv. Augustin, Ispovijesti I,1.
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koju nam Gospodin nudi, prisjećajući se vrijednoga dara vjere. Želimo slaviti
ovu godinu u dostojnom i plodnom sjećanju. Morat će se pojačati
razmišljanja o vjeri kako bi se pomoglo svim vjernicima u Krista da što više
osvijeste i ponovno osnaže svoje prianjanje uz Evanđelje, osobito u trenutku
duboke promjene kakva je ova koju čovječanstvo proživljava. Imat ćemo
prigodu ispovjediti vjeru u Uskrslog Gospodina u našim katedralama i
crkvama cijeloga svijeta; u našim kućama i u našim obiteljima, zato što
svatko osjeća snažnu potrebu bolje poznavati i prenijeti budućim
generacijama tisućljetnu vjeru. Redovničke zajednice kao i one župne te sve
crkvene stvarnosti stare i nove, naći će način, u ovoj godini, da javno
ispovjede Vjerovanje.
9. Želimo da ova godina pobudi u svakom vjerniku težnju za ispovijedanjem
vjere u punini i s obnovljenim uvjerenjem, s povjerenjem i nadom. Bit će to
povoljna prigoda također za pojačano slavljenje vjere u liturgiji, i osobito u
euharistiji koja je „vrhunac prema kojemu teži djelatnost Crkve i ujedno
izvor iz kojega proistječe sva njezina snaga“14. Istovremeno, nadamo se da će
svjedočanstvo života vjernika rasti u vjerodostojnosti. Ponovno otkriti
sadržaje ispovjeđene, slavljene, življene i moljene vjere 15 te razmišljati o
istome činu s kojim vjerujemo je obveza koju svaki vjernik treba usvojiti,
posebice u ovoj godini.
Nije slučajno da je u prvim stoljećima od kršćana traženo učenje Vjerovanja
napamet. Ono im je služilo kao svakodnevna molitva da ne zaborave obvezu
preuzetu krštenjem. Na to snažnim riječima podsjeća sv. Augustin kada, u
jednoj Homiliji o redditio symboli, predaji Vjerovanja govori: „Simbol
svetoga otajstva koji ste primili svi zajedno i koji ste danas izgovorili jedan
po jedan, su riječi kojima je čvrsto izgrađena vjera majke Crkve na stabilnom
temelju koji je Krist Gospodin … Vi ste ga dakle primili i pohranili, ali u
misli i srcu ga trebate uvijek držati nazočnim, trebate ga ponavljati u svojim
posteljama, prebirati ga na ulicama i ne zaboraviti ga tijekom obroka, a i
kada tjelesno spavate, trebate pomoću njega biti budni u srcu“16.
10. Želio bih sada prikazati slijed koji pomaže na najdublji način razumjeti
ne samo sadržaje vjere, nego zajedno s ovima također čin kojim odlučujemo
potpuno se povjeriti Bogu, u punoj slobodi. Postoji dakle duboko jedinstvo
između čina kojim vjerujemo i sadržaja uz koji pristajemo. Apostol Pavao
dopušta ući u ovu stvarnost kada piše: „Doista, srcem vjerovati opravdava a
ustima ispovjediti spasava“ (Rim 10,10). Srce pokazuje prvi čin kojim se
dolazi k vjeri je dar Božji i čin milosti koja djeluje i preobražava osobu sve
do njezine nutrine.
14

Drugi vatikanski sabor, Konstitucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum concilium 10.
Usp. Ivan Pavao II., Apostolska konstitucija Fidei depositum, (11.10.1992.): ASS 86
(1994), 116.
16
Sermo 215,1.
15
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O ovome pitanju Lidijin nam je primjer osobito rječit. Sveti Luka govori da
je Pavao, dok se nalazio u Filipima, pošao subotom navijestiti Evanđelje
nekim ženama; među njima bijaše Lidija: „Gospodin joj otvori srce te ona
prihvati što je Pavao govorio“ (Dj 16,14). Smisao ugrađen u ovaj izraz je
važan. Sveti Luka uči da poznavanje sadržaja vjere nije dovoljno ako nakon
toga srce, autentično svetište osobe, ne otvara milost koja omogućuje da
imamo oči za gledanje u dubinu i razumijemo da je Riječ Božja ono što je
naviješteno.
Ispovjediti ustima, pak, pokazuje da vjera uključuje svjedočanstvo i javno
zalaganje. Kršćanin ne može nikada misliti da je vjera privatna stvar. Vjera je
odluka biti s Gospodinom kako bismo živjeli s Njime. I ovo „biti s
Njim“ uvodi u razumijevanje razloga zbog kojih vjerujemo. Vjera, upravo jer
je čin slobode, zahtijeva također društvenu odgovornost za ono u što
vjerujemo. Crkva na dan Pedesetnice pokazuje sa svom jasnoćom ovu javnu
dimenziju vjere i navještaja vlastite vjere svakoj osobi, bez straha. Dar je
Duha Svetoga koji omogućuje poslanje i osnažuje naše svjedočanstvo, čineći
ga iskrenim i hrabrim.
Samo ispovijedanje vjere je osobni i zajednički čin. Stoga je Crkva prvi
subjekt vjere. U vjeri kršćanske zajednice svatko prima krštenje, učinkoviti
znak ulaska u vjernički narod za postizanje spasenja. Kako potvrđuje
Katekizam katoličke crkve: „'Vjerujem': to je vjera Crkve kako je svaki
vjernik, osobito u času Krštenja, ispovijeda osobno. 'Vjerujemo': to je vjera
Crkve kako je ispovijedaju biskupi sabrani na Saboru, ili općenitije, vjernici
okupljeni na liturgijskom slavlju. 'Vjerujem' tako govori također Crkva, naša
Majka, koja odgovara Bogu svojom vjerom te i nas uči govoriti 'Vjerujem',
'Vjerujemo“17.
Kako možemo primijetiti, poznavanje sadržaja vjere je temeljno za davanje
vlastitog pristanka, što će reći za potpuni pristanak razumom i voljom na ono
što predlaže Crkva. Poznavanje vjere uvodi u potpunost spasenjskog otajstva
koje je Bog objavio. Stoga pristanak koji biva dan uključuje: kada vjerujemo,
slobodno prihvaćamo cijelo otajstvo vjere, zato što je jamac istinitosti Bog
koji se objavljuje i dopušta spoznaju svoga otajstva ljubavi18.
S druge strane, ne možemo zaboraviti da u našem kulturalnom kontekstu
mnoge osobe, iako ne prepoznajući u sebi dar vjere, ipak su u iskrenom
traženju konačnog smisla i definitivne istine o svojoj egzistenciji i o svijetu.
Ovo tražnje je autentična „preambula“ vjere, zato što pokreće osobe na putu
koji vodi k Božjem otajstvu. Isti ljudski razum, u stvari, ima urođenu potrebu
za "onim što vrijedi i traje zauvijek"19. Takva potreba sačinjava trajni poziv,
17

Katekizam katoličke crkve, 167.
Usp. Prvi vatikanski sabor, Dogmatska konstitucija o katoličkoj vjeri Dei Filius, III.
Poglavlje: DS 3008-3009; Drugi vatikanski sabor, Dogmatska konstitucija o objavi Dei
Verbum 5.
19
Benedikt XVI, Govor u Collège des Bernardins, Pariz (12.09.2008.): AAS 100 (2008),
772.
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neizbrisivo upisan u ljudsko srce, da se stavimo na put kako bismo našli
Onoga kojega ne bismo tražili da nam on nije već došao ususret20. Vjera nas
poziva i otvara nas punini upravo u ovome susretu.
11. Za pristup sustavnom poznavanju sadržaja vjere, svi mogu naći u
Katekizmu katoličke crkve vrijednu i neophodnu pomoć. On čini jedan od
važnijih plodova Drugog vatikanskog sabora. U Apostolskoj konstituciji
Fidei depositum, koja nije slučajno potpisana prigodom tridesete obljetnice
otvaranja Drugog vatikanskog sabora, blaženi papa Ivan Pavao II. je napisao:
„Ovaj je Katekizam uvelike pridonio obnoviteljskom djelu cjelokupnog
crkvenog života, kako ga je želio Drugi vatikanski sabor… Proglašujem ga
sigurnim pravilom za poučavanje vjere i stoga valjanim i zakonitim
sredstvom u službi crkvenog zajedništva“21.
Upravo na ovom obzorju, godina vjere će morati jedan zborni zadatak za
otkrivanje i proučavanje temeljnih sadržaja vjere koji u Katekizmu katoličke
crkve nalaze sistematsku i organsku sintezu. Ovdje, dakle, isplivava
bogatstvo nauka koji je Crkva primila, čuvala i nudila u dvije tisuće godina
svoje povijesti. Od Svetoga Pisma do crkvenih Otaca, od Učitelja teologije
do Svetaca tijekom stoljećâ, Katekizam nudi trajno sjećanje na mnoge načine
kako je Crkva razmatrala o vjeri i napredovala u nauci da bi vjernicima
pružala sigurnost u njihovu vjerskom životu.
U svojoj strukturi, Katekizam katoličke crkve predstavlja razvoj vjere do
doticanja velikih tema svakodnevnog života. Stranicu po stranicu otkrivamo
da ono što je predstavljeno nije teorija, nego susret s jednom Osobom koja
živi u Crkvi. Nakon obrazlaganja Vjerovanja, slijedi tumačenje
sakramentalnog života, u kojem je nazočan i djelotvoran Krist, koji
neprestano izgrađuje svoju Crkvu. Bez liturgije i sakramenata, ispovijedanje
vjere ne bi imalo učinka, zato što bi nedostajala milost koja podupire
kršćansko svjedočanstvo. Isto tako, nauk Katekizma o moralnom životu
dobiva svoj smisao ako je stavljen u odnos s vjerom, liturgijom i molitvom.
12. Stoga će u ovoj godini Katekizam katoličke crkve moći biti istinsko
sredstvo u podupiranju vjere, osobito za one koji imaju na srcu kršćansku
formaciju, koja je tako odlučna u našem kulturalnom kontekstu. U tu svrhu,
pozvao sam Kongregaciju za nauk vjere, u suglasju s nadležnim
Dikasterijima Svete Stolice, da izradi Napomenu, kojom nudimo Crkvi i
vjernicima neke naznake kako živjeti ovu godinu vjere što učinkovitije i
prikladnije, u službi vjere i evangelizacije.
Vjera je više nego u prošlosti izložena nizu pitanja što izlaze iz
promijenjenog mentaliteta koji, posebice danas, svodi područje razumskih
sigurnosti na one znanstvenih i tehnoloških dostignuća. Crkva sve vrijeme
20

Usp. Sv. Augustin, Ispovijesti, XIII,1.
Ivan Pavao II., Apostolska konstitucija Fidei depositu (11.10.1992.): ASS 86 (1994.), 115
i 117.
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nije imala straha pokazati kako između vjere i autentične znanosti ne može
biti nikakvih sukoba zato što obje, iako različitim putovima, teže prema
istini22.
13. Bit će odlučujuće tijekom ove godine ponovno proći povijest naše vjere
koja vidi neistraživi misterij isprepletenosti svetosti i grijeha. Dok svetost
pokazuje veliki doprinos koji su muškarci i žene svjedočanstvom života dali
rastu i razvoju zajednice, grijeh treba u svakome izazvati iskreno i trajno
obraćenje doživljavanjem milosrđa Oca koji svima dolazi u susret.
U ovome vremenu upirat ćemo pogled u Isusa Krista koji je „Početnik i
Dovršitelj vjere“ (Heb 12,2), jer u njemu nalazi ispunjenje svaki trud i čežnja
ljudskog srca. Radost ljubavi, odgovor na dramu patnje i boli, snaga oprosta
nanesene uvrede i pobjeda života nad prazninom smrti - sve nalazi ispunjenje
u otajstvu njegova utjelovljenja, njegova učovječenja, dijeljenja s nama
ljudskih slabosti radi preoblikovanja snagom njegova uskrsnuća. U njemu,
umrlom i uskrslom radi našeg spasenja, nalaze puno svjetlo primjeri vjere
koji su obilježili ovih dvije tisuće godina naše povijesti spasenja.
Po vjeri je Marija prihvatila riječ Anđela i povjerovala navještaju da će
postati Majka Božja u svojoj poslušnoj odanosti (usp. Lk 1,38). Posjećujući
Elizabetu izrekla je svoju pjesmu hvale Svevišnjemu za čuda koja je iskazao
onima što Mu se izručuju (usp. Lk 1, 46-55). S radošću i ushićenjem donijela
je na svijet svoga jedinoga Sina, održavajući netaknuto djevičanstvo (usp. Lk
2, 6-7). Gajeći povjerenje u svoga muža Josipa, odvela je Isusa u Egipat
kako bi ga spasila od Herodova progona (usp. Mt 2,13-15). S istom vjerom
slijedila je Gospodina u njegovu propovijedanju i stajala uz Njega na Golgoti
(usp. Iv 19, 25-27). S vjerom je Marija okusila plodove Isusova uskrsnuća i,
čuvajući sve uspomene u svome srcu (usp. Lk 2, 19. 51), prenijela ih
Dvanaestorici sabranoj s njom u dvorani posljednje večere radi primanja
Duha Svetoga (usp. Dj 1,14; 2, 1-4).
Po vjeri Apostoli su ostavili sve kako bi slijedili Učitelja (usp. Mk 10,28).
Povjerovali su riječima kojima je On naviještao kraljevstvo Božje nazočno i
ostvareno u njegovoj osobi (usp. Lk 11, 20). Živjeli su zajedništvo života s
Isusom koji im je iznosio svoj nauk, ostavljajući im novo pravilo života po
kojemu su trebali biti prepoznavani kao njegovi učenici nakon njegove smrti
(usp. Iv 13, 34-35). Po vjeri su otišli u cijeli svijet, slijedeći zapovijed da
donose Evanđelje svakom stvorenju (usp. Mk 16, 15) i bez ikakva straha
naviještali su svima radost uskrsnuća o kojemu su radosno svjedočili.
Po vjeri su učenici osnovali prvu zajednicu sabranu oko nauka Apostola, u
molitvi, slavljenju euharistije, stavljajući zajednici na raspolaganje ono što su
posjedovali kako bi zadovoljili potrebe braće (usp. Dj 2, 42-47).
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Usp. Isto, Enciklika Fides et ratio (14. 09.1998.) br. 34 i 106: ASS 91 (1999.), 31-32, 8687.
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Po vjeri mučenici su davali svoje živote radi svjedočenja istine Evanđelja
koje ih je preobrazilo i učinilo sposobnima postići najveći dar ljubavi uz
opraštanje vlastitim progoniteljima.
Po vjeri muškarci i žene su posvetili svoj život Kristu, ostavljajući sve kako
bi živjeli u evanđeoskoj jednostavnosti živjeli poslušnost, siromaštvo i
čistoću, te konkretne znakove iščekivanja Gospodina koji sigurno dolazi. Po
vjeri su mnogi kršćani promicali djelovanje u prilog pravdi kako bi činili
konkretnom riječ Gospodina koji je došao navijestiti oslobođenje od
ugnjetavanja i godinu milosti za sve (usp. Lk 4, 18-19).
Po vjeri, kroz stoljeća, muškarci i žene svih dobi čija imena su zapisana u
Knjizi života (usp. Otk 7, 9; 13,8), ispovjedili su ljepotu slijeđenja Gospodina
Isusa tamo gdje su bili pozivani na svjedočenje svoga kršćanstva: u obitelji,
zanimanju, javnom životu, vršenju karizmi i crkvenim službama na koje su
postavljani.
Po vjeri i mi živimo, radi živog priznavanja Gospodina Isusa, nazočna u
našoj egzistenciji i povijesti.
14. Godina vjere bit će također povoljna prigoda za jače svjedočenje milosti.
Sv. Pavao podsjeća: „Sada ostaju vjera, nada i ljubav – to troje - ali je
najveća među njima ljubav!“ (1 Kor 13, 13). Još snažnijim riječima - koje
oduvijek obvezuju kršćane – apostol Jakov je ustvrdio: „Što koristi, braćo
moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti?
Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas
rekne: 'Hajdete u miru, grijte se i sitite', a ne dadnete im što je potrebno za
tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače,
mogao bi tko reći: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez
djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru“ (Jak 2, 14-18).
Vjera bez ljubavi ne donosi ploda a ljubav bez vjere bila bi osjećaj u stalnoj
nemilosti sumnje. Vjera i ljubav zahtijevaju jedna drugu, tako da jedna
dopušta drugoj ostvariti svoj put. Mnogi kršćani s ljubavlju posvećuju svoj
život onomu koji je sam, marginaliziran ili isključen kao onome koji je prvi
za pristupanje i najvažniji za podupiranje, zato što se upravo u njemu
odražava Kristovo lice. Zahvaljujući vjeri, možemo prepoznati lice uskrslog
Gospodina u onima koji traže našu ljubav. „Što god učiniste jednomu od ove
moje najmanje braće, meni učiniste“ (Mt 25,40): ove njegove riječi su
upozorenje koje se ne smije zaboraviti i trajni poziv na uzvraćanje one
ljubavi kojom se On brine za nas. Vjera dopušta prepoznati Krista i upravo
njegova nas ljubav potiče pomagati mu svaki put u onome tko se čini našim
bližnjim na životnom putu. Potpomognuti vjerom, gledamo s nadom u
zalaganje u svijetu, u iščekivanju „novih neba i zemlje nove, gdje pravednost
prebiva“ (2 Pt 3,13; usp. Dj 21,1).
15. došavši do kraja života, apostol Pavao tražio je od učenika Timoteja da
„teži za vjerom“ (usp. 2 Tim 2,22) istom postojanošću kao kad je bio mladić
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(usp. 2 Tim 3,15). Poslušajmo ovaj poziv upućen svakomu od nas, kako
nitko ne bi postao lijen u vjeri. Ona je životna suputnica koja dopušta
zamijetiti uvijek novim pogledom divote koju Bog čini za nas. Pozorna na
čitanje znakova vremena u današnjoj povijesti, vjera zadužuje svakoga od
nas da postanemo živi znak nazočnosti Raspetoga u svijetu. Svijet danas ima
posebnu potrebu za vjerodostojnim svjedočenjem onih koji su
Gospodinovom riječju prosvijetljena razuma i srca, sposobni otvoriti srce i
razum mnogima u želji za Bogom i istinskim životom koji nema kraja.
„Riječ Gospodnja trči i proslavlja se“ (2 Sol 3,1). Neka nam ova godina vjere
učini sve čvršćim odnos s Kristom Gospodinom, jer samo u Njemu možemo
sigurno gledati u budućnost te imamo garanciju autentične i trajne ljubavi.
Riječi apostola Petra bacaju vrhunski prodor svjetla vjere: „Zbog toga se
radujete, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja:
da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u
vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast u Objavljenju Isusa Krista. Njega vi
ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te
klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere:
spasenje duša“ (1Pt 1,6-9). Kršćanski život zna za iskustvo radosti i žalosti.
Koliki sveci su živjeli osamljeno! Koliki vjernici, također i u naše dane,
bivaju kušani Božjom šutnjom dok bi željeli čuti njegov utješni glas! Životne
kušnje, dok dopuštaju razumjeti otajstvo križa i sudjelovanje na Kristovim
patnjama (usp. Kol 1,24), su uvod u vjeru i nadu koju vjera vodi: „Kad sam
slab, onda sam jak“ (2 Kor 12,10). Mi čvrstim uvjerenjem vjerujemo da je
Gospodin Isus pobijedio zlo i smrt. Ovim čvrstim uvjerenjem mu se
povjeravamo, jer On, nazočan među nama, pobjeđuje moć zloga (usp. Lk
11,20) i Crkva, vidljiva zajednica njegova milosrđa, ostaje u Njemu kao znak
konačnog pomirenja s Ocem.
Majci Božjoj, koja je proglašena „blaženom“ zato što je „povjerovala“ (Lk
1,45), povjerimo ovo vrijeme milosti.
Dano u Rimu, s groba Svetog Petra, 11. listopada 2011. godine, sedme
mojeg pontifikata
Papa Benedikt XVI.

Nota s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere
Kongregacija za nauk vjere
Uvod
Apostolskim pismo Porta fidei od 11. listopada 2011., Sveti Otac Benedikt
XVI. proglasio je Godinu vjere. Ona će započeti 11. listopada 2012., na
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pedesetu obljetnicu otvorenja Drugoga vatikanskog koncila a završit će 24.
studenoga 2013., na svetkovinu Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega
stvorenja.
Ta će godina biti prava prilika vjernicima da dublje shvate kako je temelj
kršćanske vjere "susret s događajem, sa Osobom, koja životu daje novi obzor
i zajedno s time konačni pravac"1 . Vjeru, utemeljenu na susretu s Isusom
Kristom uskrslim, će se moći ponovno otkriti u cjelini i svem njezinu sjaju.
"I u našim danima vjera je dar koji treba iznova otkriti, njegovati i svjedočiti",
da Gospodin "udijeli svakom od nas da živimo ljepotu i radost svoje
pripadnosti Kristu"2.
Početak Godine vjere podudara se sa zahvalnim sjećanjem na dva velika
događaja koja su označila lice Crkve u našim danima: pedesetu obljetnicu
otvorenja Drugog vatikanskog koncila, kojeg je sazvao Ivan XXIII. (11.
listopada 1962.), i dvadesetu obljetnicu proglašenja Katekizma Katoličke
Crkve, kojeg je Crkvi dao Ivan Pavao II. (11. listopada 1992.).
Koncil je, prema papi Ivanu XXIII., želio "prenijeti nauk u čistom i
netaknutom obliku, bez ublažavanja ili netočnog predstavljanja", tako da se
"to sigurno i nepromjenjivo učenje, koje se mora vjerno poštivati,
produbljuje i predstavlja na onaj način koji odgovara zahtjevima našeg
vremena" 3 . U vezi s tim, od presudne je važnosti početak dogmatske
konstitucije Lumen gentium: "Svjetlo naroda je Krist pa stoga ovaj Sveti
sabor, sabran u Duhu Svetom, žarko želi njegovom svjetlošću, koja odsijeva
na licu Crkve, prosvijetliti sve ljude navješćujući evanđelje svemu stvorenju
(usp. Mk 16, 15)"4.
Polazeći od Kristova svjetla koje čisti, prosvjetljuje i posvećuje u slavljima
svete liturgije (usp. Konstitucija Sacrosanctum Concilium) i svojom
božanskom riječju (usp. Dogmatska konstitucija Dei Verbum), Koncil
temeljito obrađuje duboku narav Crkve (usp. Dogmatska konstitucija Lumen
gentium) i njezin odnos sa suvremenim svijetom (usp. Pastoralna konstitucija
Gaudium et spes). Oko te četiri konstitucije, koje su pravi stožeri Koncila,
raspoređene su deklaracije i dekreti, koje obrađuju neke od najvećih izazova
našeg doba.
Nakon Koncila, Crkva je – u kontinuitetu s čitavom predajom, pod sigurnim
vodstvom Učiteljstva – poradila na prihvaćanju i usvajanju svoga bogatog
nauka. Da bi potpomogli ispravno prihvaćanje Koncila, pape su više put
1

Benedikt XVI, Enc. Deus caritas est, 25. prosinca 2005., br. 1.
Isti, Homilija na blagdan Krštenja Gospodinova, 10. siječnja 2010.
3
Ivan XXIII., Govor na svečanom otvorenju Drugog ekumenskog vatikanskog koncila, 11.
listopada 1962.
4
Drugi vatikanski koncil, Dogm. konst. Lumen gentium, br. 1.
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sazvale Biskupsku sinodu5, koju je 1965. ustanovio sluga Božji Pavao VI.,
ponudivši Crkvi jasne smjernice kroz razne posinodske apostolske pobudnice.
Iduće opće zasjedanje Biskupske sinode, što će se održati u listopadu 2012.,
imat će za temu: Nova evangelizacija za prenošenje kršćanske vjere.
Već od početka svog pontifikata, papa Benedikt XVI. se odlučno zauzimao
za ispravno shvaćanje Koncila, odbacivši takozvanu "hermeneutiku
diskontinuiteta i raskida" kao pogrešnu te promičući onu koju je on sam
nazvao "hermeneutikom reforme, obnove u kontinuitetu jedinog subjekta –
Crkve, koju nam je Gospodin darovao; to je subjekt koji raste u vremenu i
razvija se, no ipak ostaje uvijek isti, jedan jedini subjekt putujućeg Božjeg
naroda"6.
Katekizam Katoličke Crkve, u tom istom duhu, s jedne strane je "istinski
plod Drugog vatikanskog koncila" 7 , a s druge želi potpomoći njegovo
prihvaćanje. Izvanredna Biskupska sinoda sazvana prigodom dvadesete
obljetnice zatvaranja Drugog vatikanskog koncila i sa ciljem da ocijeni kako
je prihvaćen kod vjernikâ, predložila je da se pripremi taj Katekizam kako bi
se Božjem narodu pružio sažetak čitavog katoličkog nauka i tekst koji će biti
siguran putokaz pri izradi mjesnih katekizama. Papa Ivan Pavao II. je
prihvatio taj prijedlog kao želju "koja potpuno odgovara stvarnoj potrebi
opće Crkve i krajevnih Crkava"8. Sastavljen u suradnji sa svim biskupima
Katoličke Crkve, taj Katekizam "doista izražava ono što se može nazvati
'simfonijom' vjere"9.
Katekizam sadrži "novo i staro (usp. Mt 13, 52), jer vjera je uvijek ista i
ujedno izvor uvijek novog svjetla. Da bi odgovorio na ta dva zahtjeva,
Katekizam Katoličke Crkve s jedne strane ponavlja 'stari' red, tradicionalni,
kojeg je slijedio već katekizam svetog Pija V., dijeleći sadržaj na četiri dijela:
5

Na redovitim zasjedanjima Biskupske sinode obrađivane su slijedeće teme: Očuvanje i
jačanje katoličke vjere, njezine cjelovitosti, njezine snage, njezina razvoja, njezine
doktrinarne i povijesne dosljednosti (1967.), Ministerijalno svećeništvo i pravda u svijetu
(1971.), Evangelizacija u suvremenom svijetu (1974.), Kateheza u našem dobu (1977.),
Kršćanska obitelj (1980.), Pokora i pomirenje u poslanju Crkve (1983.), Poziv i poslanje
laikâ u Crkvi i svijetu (1987.), Odgoj i izobrazba svećenikâ u sadašnjim okolnostima (1991.),
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Vjerovanje, sveta liturgija, sa sakramentima u prvom planu; život u Kristu,
izložen počevši od zapovijedi; i na kraju kršćanska molitva. No, istodobno,
taj je sadržaj često izražen na 'novi' način, da bi se odgovorilo na pitanja
našeg doba" 10 . Taj je Katekizam "vrijedno i legitimno sredstvo u službi
crkvenog zajedništva" i "sigurna norma za poučavanje vjeri" 11 . U njemu
sadržaji vjere nalaze "svoju sustavnu i sveobuhvatnu sintezu. Tu, naime,
izlazi na vidjelo bogatstvo nauka kojeg je Crkva prihvatila, čuvala i pružala u
svojoj dvijetisućljetnoj povijesti. Od Svetog Pisma do crkvenih otaca, od
učiteljâ teologije do svetaca koji su živjeli u raznim razdobljima povijesti,
Katekizam pruža stalni spomen na mnoge načine na koje je Crkva razmišljala
o svojoj vjeri i sve više napredovala u nauku tako da može pružiti sigurnost
vjernicima u njihovu vjerničkom životu"12.
Godina vjere želi pridonijeti novom obraćenju Gospodinu Isusu i ponovnom
otkrivanju vjere, kako bi svi članovi Crkve bili vjerodostojni i radosni
svjedoci uskrsloga Gospodina u današnjem svijetu, koji su kadri mnogim
ljudima koji traže Boga pokazati "vrata vjere". Ta "vrata" širom otvaraju
čovjekov pogled na Isusa Krista, prisutnog među nama "u sve dane - do
svršetka svijeta" (Mt 28, 20). On nam pokazuje kako se "umijeće življenja"
uči "u snažnom odnosu s njim"13. "Svojom ljubavlju, Isus Krist privlači sebi
ljude svih pokoljenja: u svakom dobu on sabire svoju Crkvu povjeravajući joj
naviještaj evanđelja, s nalogom koji ne zastarijeva. Zbog toga i danas postoji
potreba za snažnijim zauzimanjem Crkve za novu evangelizacije kako bi se
ponovno otkrilo radost vjere i iznova pronašlo oduševljenje za prenošenje
vjere"14.
Po nalogu pape Benedikta XVI.15 Kongregacija za nauk vjere, u dogovoru s
nadležnim dikasterijima Svete Stolice i uz pomoć Odbora za pripremu
Godine vjere16, sastavila je ovu Notu s nekim prijedlozima za življenje ovog
milosnog vremena, ne isključujući ostale inicijative koje Duh Sveti bude htio
pobuditi među pastirima i vjernicima u raznim dijelovima svijeta.
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Smjernice
"Znam komu sam povjerovao" (2 Tim 1, 12): te riječi svetog Pavla pomažu
nam shvatiti da je vjera "prije svega čovjekovo osobno prianjanje Bogu,
istodobno, neodvojivo od toga, jest i slobodan pristanak uza svu istinu što ju
je Bog objavio" 17 . Vjera kao osobno pouzdanje u Boga i vjera koju
ispovijedamo u vjerovanju su neraskidivo pozvani, jedna na drugu upućuju i
jedna drugu zahtijevaju. Postoji duboka veza između življene vjere i njezinih
sadržaja: vjera svjedokâ i ispovjedalaca je također vjera apostolâ i naučiteljâ
Crkve.
U tome smislu, slijedeće smjernice za Godinu vjere žele pomoći bilo susret s
Kristom preko istinskih svjedokâ vjere bilo sve veće poznavanje njezinih
sadržaja. Riječ je o prijedlozima koji žele, u obliku primjerâ, potaknuti
spreman odgovor Crkve na poziv Svetog Oca da se ovu Godinu u punini živi
kao posebno "vrijeme milosti"18. Radosno otkrivanje vjere moći će također
pridonijeti učvršćivanju jedinstva i zajedništva među različitim stvarnostima
koje čine veliku obitelj Crkve.
I. Na razini opće Crkve
1. Glavni crkveni događaj na početku Godine vjere bit će 13. Opće
zasjedanje Biskupske sinode, koju je papa Benedikt XVI. sazvao za mjesec
listopad 2012. a posvećena je Novoj evangelizaciji za prenošenje kršćanske
vjere. Tijekom Sinode, dana 11. listopada 2012., održat će se svečana
proslava početka Godine vjere, u spomen na pedesetu obljetnicu otvorenja
Drugog vatikanskog koncila.
2. U Godini vjere treba potaknuti vjernike da hodočaste Petrovoj Stolici, da
ondje ispovjede vjeru u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, u jedinstvu s onim
koji je danas pozvan učvrstiti svoju braću u vjeri (usp. Lk 22, 32). Važno je
poticati također hodočašća u Svetu zemlju, mjesto koje je prvo vidjelo
prisutnost Isusa, Spasitelja, i Marije, njegove majke.
3. Tijekom te Godine bit će korisno pozvati vjernike da se s posebnom
pobožnošću obraćaju Mariji, slici Crkve, koja "u sebi ujedinjuje i odražava
najveća načela vjere" 19 . Trebat će zato ohrabriti svaku inicijativu koja
pomaže vjernicima prepoznati posebnu ulogu Marije u otajstvu spasenja,
sinovski je ljubiti i nasljedovati njezinu vjeru i kreposti. U tu će svrhu biti
itekako korisno organizirati hodočašća, proslave i susrete u najvećim
marijanskim svetištima.
17

Katekizam Katoličke Crkve, br. 150.
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4. Slijedeći Svjetski dan mladih u Rio de Janeiru u srpnju 2013. pružit će
povlaštenu prigodu mladima da iskuse radost koju daju vjera u Gospodina
Isusa i zajedništvo sa Svetim Ocem, u velikoj obitelji Crkve.
5. Nadamo se da će se organizirati simpoziji, skupovi i veća okupljanja,
također na međunarodnoj razini, koji će pomoći susret s istinskim
svjedočenjima vjere i upoznavanje sadržaja katoličkog nauka. Opažajući
kako i danas Božja riječ nastavlja rasti i širiti se, bit će važno svjedočiti da u
Isusu Kristu "sve boli i čežnje ljudskog srca nalaze ispunjenje"20 i da vjera
"postaje novo mjerilo shvaćanja i djelovanja koje mijenja čitav čovjekov
život"21. Neki će skupovi biti osobito posvećeni ponovnom otkrivanju učenjâ
Drugog vatikanskog koncila.
6. Za sve vjernike, Godina vjere će pružiti zgodnu priliku da prodube
poznavanje glavnih dokumenata Drugog vatikanskog koncila i proučavaju
Katekizam Katoličke Crkve. To vrijedi napose za kandidate za svećeništvo,
prije svega tijekom propedeutičke godine ili prvih godina teoloških studija,
za novakinje i novake ustanova posvećenog života i družbi apostolskog
života, kao i za one koji prolaze razdoblje razlučivanja sa ciljem
pridruživanja nekoj udruzi ili crkvenom pokretu.
7. Ova Godina bit će povoljna prilika svim vjernicima da pokažu veću
osjetljivost za homilije, kateheze, govore i ostale istupe Svetog Oca. Pastiri,
posvećene osobe i vjernici laici bit će pozvani da s novim poletom stvarno i
srcem prianjaju uz nauk Petrova nasljednika.
8. Poželjno je da se tijekom Godine vjere, u suradnji s Papinskim vijećem za
promicanje jedinstva kršćana, priređuju razne ekumenske inicijative koje će
imati za cilj pridonositi "ponovnoj uspostavi jedinstva" koja je "jedan od
poglavitih ciljeva Svetoga ekumenskog Drugog vatikanskog koncila"22. Na
poseban način, održat će se jedno svečano ekumensko slavlje na kojem će svi
krštenici ponovno potvrditi vjeru u Krista.
9. Pri Papinskom vijeću za promicanje nove evangelizacije osnovat će se
odgovarajuće Tajništvo koje će imati zadatak koordinirati sve inicijative
vezane uz Godinu vjere što ih budu organizirali razni dikasteriji Svete Stolice
ali i sve druge događaje od važnosti za opću Crkvu. Bit će uputno obavijestiti
na vrijeme spomenuto Tajništvo o glavnim događajima koji će se organizirati
tijekom te Godine; ono će moći također sugerirati prikladne inicijative u tom
pogledu. Tajništvo će otvoriti posebnu web stranicu sa ciljem da pruži sve
20
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korisne informacije kako bi se Godinu vjere proslavilo na što plodonosniji
način.
10. Na završetku te Godine, na svetkovinu Našega Gospodina Isusa Krista
Kralja svega stvorenja, održat će se euharistija koju će slaviti Sveti Otac,
tijekom koje će se obnoviti ispovijest vjere.
II. Na razini biskupskih konferencijâ23
1. Biskupske konferencije moći će posvetiti jedan studijski dan temi vjere,
njezinu osobnom svjedočenju i njezinu prenošenju novim naraštajima, sa
sviješću o posebnom poslanju biskupâ kao učitelja i "glasnika vjere"24.
2. Bit će korisno potaknuti ponovno objavljivanje dokumenata Drugog
vatikanskog koncila, Katekizma Katoličke Crkve i njegova Kompendija,
također u džepnom i skromnijem izdanju, te poraditi na njihovu većem
distribuiranju putem elektronskih sredstava i suvremenih tehnologija.
3. Poželjno je uložiti nove napore oko prevođenja dokumenata Drugog
vatikanskog koncila i Katekizma Katoličke Crkve na jezike na kojima ti
tekstovi još uvijek nisu prevedeni. Potiču se inicijative bratske potpore za te
prijevode na lokalne jezike u misijskim krajevima, gdje krajevne Crkve ne
mogu pokriti te troškove. Neka se to provodi pod vodstvom Kongregacije za
evangelizaciju narodâ.
4. Pastiri će se truditi promicati televizijske i radijske emisije, filmove i
publikacije posvećene temi vjere, njezinim načelima i sadržajima, kao i
značenju Drugog vatikanskog koncila za Crkvu, dostupne široj publici. U
tome će se služiti novim komunikacijskim jezicima, koje mogu razumjeti širi
društveni slojevi.
5. Sveci i blaženici su istinski svjedoci vjere 25 . Bit će zato uputno da
biskupske konferencije porade na što boljem upoznavanja svetaca sa svoga
teritorija, koristeći u tu svrhu također suvremena sredstva društvene
komunikacije.
6. Suvremeni je svijet osjetljiv na odnos između vjere i umjetnosti. U tome
smislu se biskupskim konferencijama preporučuje da – po mogućnosti u
suradnji s ostalim vjerskim zajednicama – što bolje iskoriste mogućnost
23
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korištenja umjetničke baštine s područja povjerenog njihovoj pastoralnoj
brizi u katehetske svrhe.
7. Predavači u Centrima za teološke studije, sjemeništima i na katoličkim
sveučilištima pozvani su pokazati u svom učenju koliku važnost sadržaji
Katekizma Katoličke Crkve i njihove implikacija imaju za discipline koje
predaju.
8. Bit će korisno pripremiti, uz pomoć teologâ i stručnih autorâ, brošure i
listiće apologetskog karaktera (usp. 1 Pt 3, 15) dostupne što većem broju
ljudi. Svaki će vjernik moći tako odgovoriti na teška pitanja i izazove koji se
nameću u raznim kulturnim područjima, bilo da se tiču sljedbi, problema
vezanih uz sekularizaciju i relativizam ili pak "pitanja koja dolaze iz
promijenjenog mentaliteta a koji, osobito danas, svodi razumu sigurne
činjenice isključivo na sigurnosti koje pružaju znanstvena i tehnološka
otkrića"26, ili se tiču ostalih posebnih pitanja.
9. Poželjno je preispitati mjesne katekizme i razne katehetske priručnike i
druga pomagala koja se koriste u krajevnim Crkvama, da bi se zajamčilo da
budu potpuno u skladu s Katekizmom Katoličke Crkve27. U slučaju da neki
katekizmi ili priručnici za katehezu nisu potpuno u skladu s Katekizmom, ili
se u njima zapaze neki nedostaci, moći će se započeti s izradom novih,
eventualno po uzoru i uz pomoć ostalih biskupskih konferencija koje su se
već pobrinuli da isprave takve nedostatke.
10. Godina vjere bit će također prikladno vrijeme da se, u suradnji s
mjerodavnom Kongregacijom za katolički odgoj, preispita prisutnost
sadržaja Katekizma Katoličke Crkve u Temeljnim uredbama (Ratio) za
formaciju budućih svećenika kao i u kurikulumu njihovih teoloških studija.
III. Na biskupijskoj razini
1. Poželjno je da se u svakoj krajevnoj Crkvi organizira proslava otvorenja
Godine vjere i njezino svečano zaključenje, u kojima ćemo "ispovjediti vjeru
u Uskrslog Gospodina u našim katedralama i u crkvama u cijelom svijetu"28.
2. Bit će poželjno da se u svim biskupijama svijeta organizira studijski dan
posvećen Katekizmu Katoličke Crkve, pozivajući da u njemu na osobit način
sudjeluju svećenici, posvećene osobe i katehisti. U toj će prigodi, na primjer,
moći biti upriličen susret predstavnika istočnih katoličkih biskupija sa
svećenicima na kojem će ovi svjedočiti o svojoj posebnoj osjetljivosti i
26
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liturgijskoj tradiciji unutar jedne vjere u Krista. Tako će mlade krajevne
Crkve u misijskim krajevima imati priliku pružiti novo svjedočanstvo one
radosti vjere kojom se tako snažno odlikuju.
3. Svaki biskup može posvetiti jedno svoje pastoralno pismo temi vjere, u
kojem će dozvati vjernicima u svijest važnost Drugog vatikanskog koncila i
Katekizma Katoličke Crkve, vodeći računa o posebnim pastoralnim
okolnostima dijela Božjeg naroda koji mu je povjeren.
4. Poželjno je da se u svakoj biskupiji, pod vodstvom biskupa, organiziraju
katehetski susreti, namijenjeni mladima i onima koji traže smisao života, koji
će im pomoći otkriti ljepotu crkvene vjere, promičući susrete sa značajnim
svjedocima vjere.
5. Bit će uputno da svaka krajevna Crkva ocijeni kako su Drugi vatikanski
koncil i Katekizam Katoličke Crkve prihvaćeni u njezinu životu i poslanju,
osobito na katehetskom polju. U tome smislu se nadamo da će se poduzeti
novi napori od strane katehetskih ureda pojedinih biskupija, koje – uz pomoć
komisija za katehezu biskupskih konferencija – imaju dužnost brinuti za
teološku izobrazbu katehista.
6. Trajna formacija klera moći će, osobito u ovoj Godini vjere, biti
usredotočena na dokumente Drugog vatikanskog koncila i Katekizam
Katoličke Crkve, obrađujući, primjerice, teme kao što su "navještaj Krista
uskrslog", "Crkva - sakrament spasenja", "evangelizacijsko poslanje u
današnjem svijetu", "vjera i nevjera", "vjera, ekumenizam i međureligijski
dijalog", "vjera i vječni život", "hermeneutika reforme u kontinuitetu",
"Katekizam u redovnoj pastoralnoj skrbi".
7. Biskupe se poziva da organiziraju, osobito u korizmenom vremenu,
pokornička slavlja u kojima će svi moći moliti od Boga oproštenje, na
poseban način za grijehe protiv vjere. Ova će Godina biti također prava
prigoda svim vjernicima da s većom vjerom i češće pristupaju sakramentu
pokore.
8. Nadamo se da će akademski svijet i svijet kulture prepoznati ovu Godinu
kao novu prigodu za kreativni dijalog između vjere i razuma putem simpozija,
skupova i studijskih dana, osobito na katoličkim sveučilištima, da se time
pokaže "kako između vjere i autentične znanosti ne može biti bilo kakvog
sukoba jer oboje, premda različitim putovima, teže istini"29.
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9. Bit će važno promicati susrete s osobama koje, "premda tvrde da nemaju
dara vjere, ipak iskreno traže posljednji smisao i konačnu istinu o svom
životu i o svijetu"30, nadahnjujući se također na dijalozima Predvorja pogana,
koji su pokrenuti pod vodstvom Papinskog vijeća za kulturu.
10. Godina vjere predstavljat će prigodu da se veća pozornost posveti
katoličkim školama, koje predstavljaju prikladna mjesta da se učenicima
pruži živo svjedočanstvo Gospodina i njeguje njihova vjera. U tu se svrhu
preporučuje korištenje dobri katehetskih pomagala, kao što su, na primjer,
Kompendij Katekizma Katoličke Crkve ili Youcat.
IV. Na razini župâ / zajednicâ / udrugâ / pokretâ
1. U pripravi za Godinu vjere, svi su vjernici pozvani čitati i pažljivo
razmišljati o apostolskom pismu Porta fidei Svetog Oca Benedikta XVI.
2. Godina vjere "bit će također dobra prigoda za intenzivnije slavljenje vjere
u liturgiji, i na osobit način u euharistiji"31. U euharistiji, tom otajstvu vjere i
vrelu nove evangelizacije, vjera Crkve se razglašava, slavi i jača. Svi su
vjernici pozvani u njoj sudjelovati svjesno, aktivno i plodonosno, da bi bili
istinski Gospodinovi svjedoci.
3. Svećenici će moći posvetiti veću pažnju proučavanju dokumenata Drugog
vatikanskog koncila i Katekizma Katoličke Crkve, služeći se njihovim
sadržajem za župni pastoral u svojoj župi – katehezu, propovijedanje,
pripravu na sakramente. Mogu također pripremiti nizove homilija o vjeri ili
nekim njezinim posebnim vidicima, kao što su primjerice "susret s Kristom",
"temeljni sadržaji Vjerovanja", "vjera i Crkva"32.
4. Katehisti će moći snažnije prionuti doktrinarnom bogatstvu što ga pruža
Katekizam Katoličke Crkve i, pod vodstvom svojih župnika, predvoditi
skupine vjernika u čitanju i zajedničkom produbljivanju toga dragocjenog
oruđa, sa ciljem da se stvore male zajednice vjere i svjedočenja Gospodina
Isusa.
5. Poželjno je da u župama dođe do nove zauzetosti u širenju i razdjeljivanju
Katekizma Katoličke Crkve ili drugih pomagala koji odgovaraju zahtjevima i
potrebama obitelji, tih autentičnih domaćih Crkava i prvih mjesta prenošenja
vjere. To se, primjerice, može učiniti tijekom blagoslova kuća, krštenja
odraslih, podjeljivanja sakramenata potvrde i ženidbe. To zasigurno može
pridonijeti ispovijedanju i produbljivanju katoličke vjere "u našim kućama i u
30

Isto, br. 10.
Isto, br. 9.
32
Usp. Benedikt XVI., Posinod. apost. pob. Verbum Domini, 30. rujna 2010., brr. 59-60 i 74.
31
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našim obiteljima, tako da svatko uzmogne osjetiti snažnu potrebu bolje
upoznati i budućim naraštajima prenositi neprolaznu vjeru"33.
6. Promicanje pučkih misija i ostalih inicijativa u župama i na radnim
mjestima može pomoći vjernicima da ponovno otkriju dar krsne vjere i
zadaću svoga svjedočenja, svjesni da je kršćanski poziv "po svojoj naravi
također poziv na apostolat"34.
7. U tome vremenu, članovi ustanova posvećenog života i družbi apostolskog
života toplo su pozvani da se založe u novoj evangelizaciji s novim
prianjanjem uz Isusa, u skladu s vlastitim karizmama i u vjernosti Svetom
Ocu i zdravom nauku.
8. Kontemplativne će zajednice u Godini vjere posebno moliti za obnovu
vjere u Božjem narodu i za novi polet u njezinu prenošenju mladim
naraštajima.
9. Crkvene udruge i pokreti su pozvani promicati posebne inicijative koje će,
kroz doprinos njihove karizme i u suradnji s mjesnim pastirima, pridonijeti
tome da veliki događaj Godine vjere naiđe na što širi odjek. Nove zajednice i
crkveni pokreti će, na kreativan i velikodušan način, znati iznaći
najprikladnije načine da pruže svoje svjedočanstvo vjere u služenju Crkvi.
10. Svi vjernici, koji su pozvani oživjeti dar vjere, nastojat će prenositi
vlastito iskustvo vjere i ljubavi35 u dijalogu sa svojom braćom i sestrama,
također iz ostalih kršćanskih konfesijâ, sa sljedbenicima ostalih religija, kao i
sa onima koji ne vjeruju ili su prema vjeri ravnodušni. Nadamo se da će na
taj način kršćanski vjernici započeti svojevrsnu misiju među onima s kojima
žive i rade, sa sviješću da su "primili poruku spasenja koju valja iznijeti pred
svakoga"36.
Zaključak
Vjera je "vjerna suputnica na životnom putu koja omogućuje, uvijek iznova,
zamjećivati čudesa koja Bog čini za nas. Kao ona koja ima za cilj pomoći
nam uočavati znakove vremena u današnjoj povijesti, vjera obvezuje svakog
od nas da postane živi znak prisutnosti Uskrsloga u svijetu" 37 . Vjera je
osobni i ujedno zajednički čin: ona je Božji dar, koji se živi u krilu velike
zajednice Crkve i kojeg se mora prenositi svijetu. Sve inicijative u prigodi
33

Isti, Apost. pismo Porta fidei, n. 8.
Drugi vatikanski koncil, Dekr. Apostolicam actuositatem, br. 2.
35
Usp. Benedikt XVI., Apost. pismo Porta fidei, br. 14.
36
Drugi vatikanski koncil, Past. konst. Gaudium et spes, br. 1.
37
Benedikt XVI., Apost. pismo. Porta fidei, br. 15.
34
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Godine vjere trebaju biti osmišljene tako da potpomognu radosno otkrivanje i
obnovljeno svjedočenje vjere. Ovdje iznesene smjernice i preporuke imaju za
cilj pozvati sve članove Crkve da se zauzmu da ova Godina bude povlaštena
prigoda za dijeljenje onoga što je kršćanskim vjernicima najdraže: Isusa
Krista, Otkupitelja čovjeka, Kralja svega stvorenja, "Početnika i Dovršitelja
vjere" (Heb 12, 2).
Dano u Rimu, u sjedištu Kongregacije za nauk vjere, 6. siječnja 2012., na
svetkovinu Bogojavljenja.
William kard. Levada
Pročelnik
Luis F. Ladari, DI
Naslovni nadbiskup Thibice
Tajnik

Logo za Godinu vjere
Na službenoj stranici Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije
donesen je i opis Loga za predstojeću Godinu vjere.
Spomenuti opis glasi:
Na kvadratnom obrubljenom polju simbolično je
prikazana lađa, slika Crkve, u plovidbi kroz
valove koji su grafički tek malo naznačeni. Jarbol
na lađi je križ s kojeg se uzdižu jedra koja
dinamičkim znakovima tvore Kristov trigram.
Osim toga, pozadina jedara je sunce koje,
povezano s trigramom, upućuje također na
euharistiju.

Dekret o Potpunom oprostu za Godinu vjere
Apostolska pokorničarna objavila je u petak, 5. listopada Dekret kojim se
povodom Godine vjere vjernicima podjeljuje Potpuni oprost, a koji se može
zadobiti od dana otvorenja Godine vjere (11. listopada 2012.) pa sve do dana
njezinog zatvaranja (24. studenoga 2013.).
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URBIS ET ORBIS
DEKRET
Darom Svetih Oprosta obogaćuju se posebne pobožnosti koje će se
provoditi tijekom Godine vjere
Za dan pedesete obljetnice svečanog otvorenja Drugog ekumenskog
vatikanskog koncila, kojemu je blaženi Ivan XXIII. »dodijelio kao glavnu
zadaću bolje čuvati i predstaviti dragocjeni poklad kršćanskog nauka, kako bi
ga se učinilo dostupnijim Kristovim vjernicima i svim ljudima dobre volje«
(Ivan Pavao II., Apost. konst. Fidei Depositum, 11. listopada 1992.: AAS 86
[1994] 113), Vrhovni Svećenik Benedikt XVI. je odredio početak Godine
koja će osobito biti posvećena ispovijedanju prave vjere i njezinom
ispravnom tumačenju, kroz čitanje, ili još bolje, pobožno razmatranje
Koncilskih dokumenata i članaka Katekizma Katoličke Crkve, kojeg je
blaženi Ivan Pavao II. objavio trideset godina od početka Koncila, s jasnom
nakanom »potaknuti vjernike na bolje prianjanje uz njega i promicanje
njegovog poznavanja i primjene« (Isto, 114).
Već godine Gospodnje 1967., u spomen na devetnaest stoljeća mučeništva
apostola Petra i Pavla, sličnu Godinu vjere je proglasio sluga Božji Pavao VI.,
»kako bi potvrdio u svečanoj ispovijesti Vjere kako bitni sadržaji koji već
vjekovima čine baštinu svih vjernika trebaju biti potvrđeni, shvaćeni i
produbljivani na uvijek nov način kako bi se pružalo svjedočanstvo u skladu
s povijesnim prilikama koje su različite od negdašnjih« (Benedikt XVI.,
Apost. pismo Porta Fidei, br. 4).
U ovo naše vrijeme vrlo dubokih promjena, kojima je izloženo čovječanstvo,
Sveti Otac Benedikt XVI., proglašavanjem ove druge Godine vjere, kani
pozvati Božji narod, kojemu je sveopći Pastir, kao i braću biskupe čitavog
svijeta »da se pridruže Petrovu nasljedniku, u vrijeme duhovne milosti koje
nam Gospodin daje, da bismo se spomenuli dragocjenog dara
vjere« (Isto, br. 8).
Svim vjernicima će biti dana »prilika ispovijedati vjeru u Uskrslog
Gospodina… u katedralama i u crkvama u cijelom svijetu; u [njihovim]
kućama i u [njihovim] obiteljima, tako da svatko uzmogne osjetiti snažnu
potrebu bolje upoznati i budućim naraštajima prenositi neprolaznu vjeru.
Redovničke zajednice, jednako kao i župne zajednice, kao i sve stare i nove
crkvene stvarnosti, zacijelo će, u ovoj Godini, znati iznaći način da javnom
učine ispovijest Vjerovanja« (Isto).
Osim toga, svi vjernici, pojedinačno i zajednički, bit će pozvani davati
otvoreno svjedočanstvo vlastite vjere pred drugima u posebnim okolnostima
svakodnevnog života: »sama društvena narav čovjeka traži da čovjek
unutarnje vjerske čine izrazi na izvanjski način, da u vjerskoj stvari saobraća
s drugima, da svoju religiju ispovijeda na društveni način« (Deklaracija
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Dignitatis humanae, 7. prosinca 1965.; hrv. prijevod iz: Drugi vatikanski
koncil, Dokumenti, KS, str. 473).
Budući da se prije svega radi o razvijanju u najvišem stupnju – koliko je
moguće na ovoj zemlji – svetosti života i prema tome, o postizanju, u
najvišem stupnju, čistoće duše, od velike koristi bit će veliki dar Oprosta,
koji Crkva, na temelju vlasti dodijeljene joj od Krista, pruža svima onima
koji, da bi ga zadobili, uz obvezne odredbe izvrše i posebne propise.
»Oprostom – učio je Pavao VI. – Crkva, koristeći svoju vlast poslužiteljice
Otkupljenja izvršenog od Krista Gospodina, prenosi vjernicima sudjelovanje
ove Kristove punine u zajedništvu Svetih, pružajući im u najširoj mjeri
sredstva za postizanje spasenja« (Apost. pismo Apostolorum Limina, 23.
svibnja 1974.: AAS 66 [1974] 289). Tako se očituje "blago Crkve", čije
»daljnje umnažanje čine i zasluge Blažene Majke Božje i svih izabranih, od
prvog do posljednjeg pravednika« (Klement VI., Bula Unigenitus Dei Filius,
27. siječnja 1343.).
Apostolska pokorničarna, koja ima dužnost uređivati ono što se odnosi na
podjeljivanje i primjenu Oprosta, kao i poticati duh vjernika na ispravno
poimanje i gajenje pobožne želje za njegovim zadobivanjem, uz potporu
Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, u pažljivom
razmatranju Note s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere Kongregacije
za nauk vjere, sa svrhom zadobivanja dara Oprosta za vrijeme Godine vjere,
utvrdila je sljedeće odredbe, izdane u suglasnosti s nakanom Vrhovnog
Svećenika, da bi vjernici bili više potaknuti na poznavanje i na ljubav prema
Nauku Katoličke Crkve te iz njega postigli što izobilnije duhovne plodove.
Za čitavo vrijeme trajanja Godine vjere, tj. od 11. listopada 2012. pa sve do
uključivo 24. studenog 2013., moći će zadobiti Potpuni oprost od vremenitih
kazni za vlastite grijehe, podijeljen po milosrđu Božjem, koji se može
namijeniti za duše preminulih vjernika, svaki pojedini vjernik koji su se
iskreno pokaje, propisno ispovjedi, sakramentalno pričesti, i koji izmoli
molitve na nakane Vrhovnog Svećenika, i to:
a) – svaki puta kad će sudjelovati na najmanje tri propovijedi tijekom Svetih
Misija, ili na najmanje tri predavanja o Dokumentima Drugog vatikanskog
koncila i o člancima Katekizma Katoličke Crkve, u bilo kojoj crkvi ili
prikladnom mjestu;
b) – svaki puta kad će u obliku hodočašća posjetiti Papinsku Baziliku,
kršćanske katakombe, Katedralnu crkvu, sveto mjesto određeno od mjesnog
Ordinarija za Godinu vjere (npr. među manjim bazilikama i svetištima
posvećenima Blaženoj Djevici Mariji, Svetim apostolima i Svetim
zaštitnicima) i tamo sudjelovati na nekom svetom obredu ili se barem kroz
neko prikladno vrijeme zadržati u sabranosti s pobožnim razmatranjima,
završavajući molitvom Oče naš, Ispovijesti vjere u bilo kojem odobrenom
obrascu, zazivima Blaženoj Djevici Mariji i, ovisno o slučaju, Svetim
apostolima i zaštitnicima;
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c) – svaki puta kad će, u dane određene od mjesnog Ordinarija za Godinu
vjere (npr. na Gospodinove svetkovine, na svetkovine Blažene Djevice
Marije, na blagdane Svetih apostola i zaštitnika, na Katedru sv. Petra), u bilo
kojem svetom mjestu sudjelovati na svečanom euharistijskom slavlju ili
liturgiji časova, dodajući Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu;
d) – na dan, slobodno izabran tijekom Godine vjere, za pobožni posjet
krstionici ili drugom mjestu, na kojem je primio sakrament Krštenja, ako
obnovi krsna obećanja u bilo kojoj odobrenoj formuli.
Dijecezanski i eparhijski biskupi, te oni koji su po pravu njima izjednačeni,
na najprikladniji dan tog vremena, u prigodi glavnog slavlja (npr. 24.
studenog 2013., na svetkovinu Isusa Krista, Kralja Svemira, kojom se
zaključuje Godina vjere) moći će podijeliti Papinski Blagoslov s Potpunim
oprostom, koji mogu zadobiti svi vjernici koji taj Blagoslov pobožno prime.
Vjernici koji se iskreno pokaju, a koji neće moći sudjelovati na svečanim
slavljima iz ozbiljnih razloga (kao, prije svega, sve redovnice koje žive u
samostanima u trajnoj klauzuri, anakoreti i pustinjaci, zatvorenici, stare
osobe, bolesnici, kao i oni koji, u bolnici ili drugim lječilišnim mjestima,
trajno skrbe o bolesnicima…), zadobit će Potpuni oprost, pod jednakim
uvjetima, ako, duhom i mislima povezani s prisutnim vjernicima, osobito u
trenucima u kojima će riječi Vrhovnog Svećenika ili dijecezanskih biskupa
biti prenošene putem televizije i radija, izmole u vlastitoj kući ili tamo gdje
ih zapriječenost zatekne (npr. u kapeli samostana, u bolnici, u ustanovi za
skrb, u zatvoru…) Oče naš, Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu,
i druge molitve u skladu sa svrhom Godine vjere, prikazujući svoja trpljenja
ili nevolje vlastitog života.
Kako bi pristup sakramentu Pokore i zadobivanju božanskog oproštenja po
vlasti Ključeva bio pastoralno olakšan, mjesni ordinariji su pozvani
kanonicima i svećenicima koji će, u katedralama i crkvama određenima za
Godinu vjere ispovijedati vjernike, podijeliti povlastice ograničene za
unutrašnje područje, za vjernike istočnih Crkava, u skladu s kan. 728 § 2
CCEO-a, a u slučaju eventualne rezerve, s kan. 727, osim, kako je očito, za
slučajeve navedene u kan. 728 § 1; za vjernike Latinske Crkve, povlastice u
skladu s kan. 508 § 1 CIC-a.
Ispovjednici, nakon što upozore vjernike na težinu grijeha kojima je
pridržana rezerva ili cenzura, odredit će prikladne sakramentalne pokore,
takve da ih se, što je više moguće, dovede na čvrsto pokajanje i, ovisno o
prirodi slučaja, naložiti im naknadu eventualnih skandala i šteta.
Pokorničarna toplo poziva preuzvišene biskupe, kao nositelje trostruke
službe (munus) poučavanja, upravljanja i posvećivanja, da vode brigu o
jasnom objašnjavanju ovdje iznijetih načela i odredbi za posvećivanje
vjernika, na osobit način vodeći računa o okolnostima mjesta, kulture i
tradicija. Kateheza prilagođena naravi svakog pojedinog naroda, moći će
jasnije i s većom živošću predložiti razumu i čvršće i dublje ukorijeniti u srca
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želju za ovim jedinstvenim darom, postignutim po zaslugama posredovanja
Crkve.
Ovaj Dekret ima valjanost jedino za Godinu vjere. Neovisno o bilo kakvoj
protivnoj odredbi.
Dano u Rimu, u sjedištu Apostolske pokorničarne, 14. rujna 2012., na
Uzvišenje Svetog Križa.
Manuel kard. Monteiro de Castro
Viši pokorničar
Mons. Krzysztof Nykiel
Regent

Pastirsko Pismo biskupâ BK BiH uz "Godinu vjere"
Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su početkom
listopada 2012. svoje Pastirsko Pismo uz "Godinu vjere" pod naslovom:
"Godina napredovanja na putu vjere". Pastirsko Pismo prenosimo u cijelosti:
GODINA NAPREDOVANJA NA PUTU VJERE
Pastirsko Pismo biskupâ BK BiH uz "Godinu vjere"
Časnoj braći svećenicima,
redovnicima, redovnicama i svem vjernom, Božjem puku!
Draga braćo i sestre!
Papa Benedikt XVI. u svome osmogodišnjem pontifikatu zadužio je Crkvu
za proslavu triju važnih obljetnica u trajanju po godinu dana. U povodu 2000.
godine rođenja sv. apostola Pavla – Propovjednika istine i Učitelja narodâ:
od blagdana sv. apostolâ Petra i Pavla 29. lipnja 2008. do istog blagdana
2009. godine, trajala je „Pavlova godina“. Tijekom te godine imali smo
mogućnost temeljitije se upoznati s uzvišenim objavama i teološkim
spoznajama Apostola naroda.
Zatim smo u povodu 150. obljetnice smrti arškoga župnika sv. Ivana Marije
Vianneya, proslavili „Svećeničku godinu“ od svetkovine Srca Isusova 2009.
do iste svetkovine 2010. Posvijestili smo sebi nauk Crkve da je svećeništvo
osobiti dar Isusove ljubavi u Crkvi.
Ovu „Godinu vjere“, koja započinje 11. listopada 2012. i traje do svetkovine
Krista Kralja, 24. studenoga 2013., papa je proglasio u povodu 50. obljetnice
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početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-1965.) i 20. obljetnice izlaska
Katekizma Katoličke Crkve (1992.-2012).
Zajednička je ovim trima „Godinama“ želja Svetog Oca – potaknuti sve nas,
članove Crkve, da se temeljitije upoznamo s izvorima kršćanstva i s
produbljivanjem bez prekida u crkvenom apostolatu, u spasonosnim
sakramentima Crkve, te u pologu vjere i nauku Crkve, tijekom protekla dva
tisućljeća kršćanstva.
Odazivajući se želji Svetog Oca i slijedeći njegove misli kao i upute
Kongregacije za nauk vjere, želimo i mi, Vaši biskupi, ovom prigodom –
ponuditi svima Vama tri misaona i djelatna područja našega crkvenog
života:
I. o vjeri,
II. o Godini vjere i
III. o napredovanju na putu vjere na različitim razinama u našoj domaćoj
Crkvi, kroz cijelu ovu „Godinu vjere“ – koju upravo započinjemo.
I. Vjera
Pojam i činjenicu vjere protumačio je pisac poslanice Hebrejima, koji joj
donosi ovakav opis: „A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo,
uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.
Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo vidljivo
ne posta od nečega pojavnoga“ (11,1-3). Pisac Poslanice, vjerojatno neki
nadahnuti bibličar iz djelokruga sv. Pavla, živi u sigurnosti da je ono, u što
on, kao predstavnik kršćanske zajednice, vjeruje – posve istinito, i da će se
ono čemu se on, zajedno sa svojom vjerničkom zajednicom pouzdano nada,
sigurno dogoditi. Nada koja gleda u buduće zbiljnosti kojih ne vidimo nije
neka isprazna želja, nego jasno i čvrsto uvjerenje, sigurna „uvjerenost“.
Kristovi vjernici su uvjereni i tvrde: ako smo mi vjerni Bogu sada, Bog je
nama vjeran i sada na zemlji i svojim obećanjima u vječnosti. Ta nada u vjeri
ravna mislima, riječima i djelima kršćanina. On u toj nadalačkoj vjeri živi i
umire. Već neko posjedovanje takve nade po vjeri navodi ga da postupa u
skladu sa svojom uvjerenošću u buduću zbilju. S vama zajedno želimo
ukratko kršćansku vjeru i nadu promotriti na tri razine u ovome zemaljskom
životu:
1. Božje – svjetovno.
Vječan je Bog sa svojim zakonom, a ne svijet sa svojim promjenljivim
kriterijima. Ako se, dakle, u životu držimo mjerila ponašanja ovoga svijeta,
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može nam neko vrijeme biti udobno i uspješno. A ako se u ovom svijetu
držimo Božjih mjerila, može nam biti mučno i teško. A pravi Kristovi
vjernici životom potvrđuju i dokazuju: Radije ćemo trpjeti na Božjoj strani
radi ljubavi i zahvalnosti prema Bogu i radi postizanja vječnih obećanja nego
složiti se sa svijetom u njegovim sudovima i prihvaćati njegove zakone koji
danas jesu, a sutra ih nema. „Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju
Božju, ostaje dovijeka“ veli sv. Ivan, apostol i evanđelist (1 Iv 2,17).
2. Duhovno - tjelesno.
Duh je životvoran, vječan, a tijelo je sa svojim osjetilima trenutačno,
prolazno. Tijelo nam nerijetko savjetuje: Uživajte sada i ovdje! A duh nam
kazuje da su prave i trajne vrijednosti iznad trenutačnih požuda i osjetila, u
vječnosti. Pravi vjernici životnim ponašanjem dokazuju da će se radije držati
duhovnih vrijednosti nego tjelesnih strasti. „Duh je onaj koji oživljuje, tijelo
ne koristi ništa“ (Iv 6,63), govori Gospodin, a prenosi nam također sv. Ivan.
3. Vječno - vremenito.
Istina, dobrota i ljepota nadilaze sadašnjost i sežu u budućnost, u vječnost.
Oni koji ističu važnost pravila i mjerila današnjega vremena govore: zašto
bismo mi zapustili sigurno uživanje ovoga sadašnjeg trenutka za nesigurnu i
maštovitu budućnost nakon smrti. Mi, kršćani na to odgovaramo: Budućnost
uopće nije nesigurna i imaginarna, jer je ona Božja, u Božjim rukama,
najveća stvarnost. Mi takvu budućnost prihvaćamo jer je to Bog, koji nas je
životom obdario, sam odredio i obećao. Naša je konkretna vjera i nada u
konkretno Božje obećanje. Mi kršćani se držimo Božje riječi.
Pisac poslanice Hebrejima, nadalje, tvrdi da je ovaj svijet nastao ni iz čega,
„uređen riječju Božjom“, a ne iz „nečega pojavnoga“. On se za tu tvrdnju ne
služi nikakvim znanstvenim metodama, nego samo iznosi čvrsto uvjerenje da
je sve što je stvoreno – Božje djelo. Iz toga proizlazi da se mi služimo
stvorenim dobrima onako kako Bog traži da se njima služimo. I da Bog
svime ravna i upravlja, makar se nama ljudima činilo da nije tako. Ako je
dakle ovaj svijet Božja tvorevina, onda se iz toga rađa svijest naše moralne
odgovornosti pred Bogom, pred duhom i vječnošću, jer nam se svima kao
odgovornim ljudskim bićima jednom pojaviti pred sudištem Božjim da
budemo suđeni po onome kako smo živjeli u ovome svijetu, u ovome tijelu i
u ovome prolaznom vremenu (2 Kor 5,10; Rim 14,10), kako nas poučava
apostol Pavao. Samo je Božji sud pravi sud.
Vjera dakle ima dva temeljna načela i apsolutna postulata: Tko želi Bogu
pristupiti, tko mu želi omiljeti, i spasiti se za vječnost, „mora vjerovati da
postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže“, kako to naglašava poslanica
Hebrejima (Heb 11,6). Mora vjerovati u Božju opstojnost, u Božju
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providnost i u Božju pravednost. Zato svaki vjernik, kršćanin mora biti
moralan, odgovoran!
II. „Godina vjere“
Mnogim današnjim ljudima, pa i tolikima koji se smatraju katolicima, na
prvome su mjestu u životu kriteriji svijeta, tijela i sadašnjega trenutka. Takvi
standardi svakim danom osvajaju – medijski i zakonski – sve više prostora i
ljudskoga mentaliteta, osobito na ovom starom kršćanskom kontinentu –
Europi, pa i u našoj životnoj sredini. Imajući u vidu takvu situaciju, Papa
smatra da treba – ne samo jedan dan, odnosno jedan godišnji blagdan – nego
cijelu godinu posvetiti proučavanju, buđenju, promicanju i napredovanju u
kršćanskoj vjeri i nadi u Boga. Mi stariji se sjećamo da je prije 45 godina,
1967., Sluga Božji papa Pavao VI. proglasio „Godinu vjere“ u povodu 1900.
obljetnice mučeničke smrti sv. apostola Petra i Pavla. Sadašnji papa Benedikt
XVI. prošle godine, 11. listopada, najavio je ovu „Godinu vjere“ svojim
apostolskim pismom Porta fidei - Vrata vjere, izrazom uzetim iz knjige Djela
apostolska i opisivanja prvoga misijskog putovanja apostola Pavla i sv.
Barnabe, gdje se izriče da je Gospodin i „poganima otvorio vrata vjere“ (Dj
14,27).
Kongregacija za nauk vjere dala je smjernice za provedbu ove najavljene
milosne Godine.1
Ova „Godina vjere“ vezana je – kako već rekosmo – uz dvije važne crkvene
godišnjice: 50. obljetnicu početka vrlo značajnog Drugoga vatikanskog
koncila (1962.) i 20. obljetnicu objavljivanja Katekizma Katoličke Crkve
(1992.), koji je predstavljen kao „sigurno pravilo za proučavanje vjere i stoga
valjano i zakonito sredstvo u službi crkvenog zajedništva“.2
Razlikujemo:
objektivni sadržaj vjere (depositum fidei), o kojem govori apostol Pavao
svomu učeniku sv. Timoteju (1 Tim 6,20; 2 Tim 1,2; 2 Tim 1,14), i
subjektivni čin vjere (actus fidei) koji se očituje u prihvaćanju toga sadržaja
vjere srcem i usnama. Stoga se sadržaj vjere mora poznavatida bi vjernik
mogao na to slobodnom voljom pristati 3 . Taj je sadržaj – pologsadržan u
Svetom Pismu, u Obrascima (Simbolima) vjerovanja Crkve i u cijeloj
crkvenoj Predaji, a na osobit i nama posve pristupačan način u dokumentima

1

Benedikt XVI., Porta fidei – Vrata vjere – Kongregacija za nauk vjere, Nota s pastoralnim
smjernicama za Godinu vjere, Zagreb, 2012., KS, Dokumenti, br. 160.
2
Katekizam Katoličke Crkve, Zagreb, 1994., str. 13; Vrata vjere, 11.
3
Vrata vjere, 10.
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posljednjega Koncila.4 Koncil je drevni i trajni nauk Katoličke Crkve iznio u
suvremenom stilu i rječniku. On se sa svojih šesnaest dokumenata: tj.
konstitucija, dekreta i deklaracija – obratio svim slojevima Crkve i svijeta i
objavio odredbe i poruke. Navodimo ovdje samo neke od tih vrlo važnih
dokumenata, koje bismo, kao članovi Katoličke Crkve morali poznavati:
Koncil se obratio cijeloj Crkvi:
osobito konstitucijama: o svetoj Liturgiji (Sacrosanctum Concilium), – o
Božjoj Riječi (Dei Verbum), – o ustroju i ulozi Crkve (Lumen gentium), – o
Crkvi u suvremenom svijetu (Gaudium et spes)itd; a
Dekretima:
- vjernicima laicima (Apostolicam actuositatem),
- sjemeništarcima i bogoslovima Optatam totius),
- redovnicima i redovnicama (Perfectae caritatis),
- svećenicima (Presbyterorum ordinis),
- biskupima (Christus Dominus).
Koncilski tekstovi, koji ne gube svoje vrijednosti ni svoga sjaja,5 jesu izvori
svim mnogobrojnim crkvenim dokumentima u posljednjih pedeset
pokoncilskih godina. I kao što je nakon velikog Tridentskoga koncila (1545.1563.) objavljen Rimski katekizam [Catechismus (Romanus)], 1566. godine,6
tako je i nakon ovog Drugoga vatikanskog koncila – u povodu 30. obljetnice
njegova početka (1992.)7 izišao Katekizam Katoličke Crkve.
Papa želi da se tijekom ove „Godine vjere“ svećenici, redovnici, redovnice i
ostali vjernici pojačanim zanimanjem upoznaju s ispravnim tumačenjem
koncilskih dokumenata i Katekizmom Katoličke Crkve i da odatle crpe čist
katolički nauk i hrane i produbljuju svoju vjeru.
Ta vjera nije samo intelektualno pristajanje uz određene istine kršćanskog
poklada, nego se duboko tiče našega života. Ta vjera mora biti pretvorena u
djela; mora biti oživljena i prožeta dobrim djelima prema drugima. Ona mora
biti prihvaćena osobnim činom srca i uma. O tom sveopćem vidu djelatne
vjere govori cio Novi Zavjet.
4

Posljednje izdanje na hrvatskom: Drugi vatikanski koncil, Dokumenti, Zagreb, 2008.
Vrata vjere, 5.
6
Katekizam je na latinskom jeziku doživio 550 izdanja (posljednji u Vatikanu, 1989.), i
preko 350 izdanja u prijevodima na 18 jezika, među ostalima i na hrvatskom: „Katekism
rimski“, Mleci, 1775.
7
Latinsko izdanje Catechismus Catholicae Ecclesiae, Vatikan, 1997.; Hrvatsko izdanje,
HBK, Zagreb, 1994.
5
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Podsjećamo samo na neka mjesta iz Evanđelja i Poslanica:
- Sv. Ivan Krstitelj propovijeda svima da činjenicu obraćenja treba dokazati
dobrim djelima: „Donesite, dakle, plod dostojan obraćenja“ (Mt 3,8).
- Gospodin Isus u Govoru na gori o svjetlu vjere kaže: „Tako neka svijetli
vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji
je na nebesima“ (Mt 5,16). Odnosno: Dobro stablo vjere donosi dobar plod,
a nevaljalo stablo rađa zlim plodovima (Mt 7,17).
- Svaka Poslanica apostola Pavla naglašava i završava odjeljkom da se
kršćanstvo pravo očituje tek po djelima svojim. Poslanica Rimljanima
ozbiljno upozorava: „Svaki će od nas za sebe Bogu dati račun“ (Rim 14,12).
- Poslanica apostola Jakova na osobit način ističe vjeru iz djela. Samo neka
puka spekulativna vjera ne koristi ničemu. Takvu „vjeru“ u Božju
egzistenciju imaju i vragovi. I dršću (Jak 3,19). Ali to ništa ne mijenja
njihovo vječno stanje. Ono što utječe na naše konačno spasenje jest vjera s
konkretnim djelima prema potrebnima, siromašnima, nemoćnima.
Mi smo dužni svoju kršćansku vjeru najprije što bolje i temeljitije upoznati –
iz onoga trajnoga pologa, koji posjeduje Katolička Crkva – i onda je
primijeniti u svome konkretnu djelovanju.
III. Napredovanje na putu vjere
Mi, Vaši biskupi izražavamo najprije zahvalnost svima Vama, koji ste se i do
sada trudili u poznavanju i življenju kršćanskog poklada vjere, kako ga
tumači i živi naša Crkva. Izražavamo također i želju i potrebu da se ova
Godina rasta i napredovanja u vjeri dodatno obilježi na razini brojnih naših
crkvenih struktura. Ne mislimo na nešto novo, nego da u prvome redu
iskoristimo ono što već postoji u našim (nad)biskupijskim, župnim,
redovničkim, sjemenišnim zajednicama i raznim vjerničkim udrugama, i u to
unesemo više žara i svjetla vjere.
Osobito potičemo da se svakomu našem katoličkom domu učini dostupnom
Biblija – Knjiga života, osobito Novi Zavjet i Psalmi, kojih ima u raznim
domaćim izdanjima. Gdje god je to prikladno neka se nabave također:
koncilski Dokumenti, Katekizam Katoličke Crkve ili njegov Sažetak, te
Obiteljski Molitvenik 8 koji je izdala naša Biskupska konferencija. Hvale

8

Obiteljski molitvenik, izdanje BK BiH, Sarajevo, 2010.

71

vrijedno je da se nabave i upotrebljavaju i drugi priručnici o vjeri kao i
životopisi svetaca.
Ova „Godina vjere“ može biti također i izvrsna prigoda da crkvene strukture
– znanstvene, odgojne, pastoralne – ali i sami svjesni laici artikuliraju gdje
smo i kamo idemo s kršćanskom nazočnošću i svojim kršćanskim
svjedočenjem u ovom našem društvu.
Potičemo profesore naših visokih teoloških učilišta u Sarajevu i Mostaru da
zajedno upriliče simpozije ili studijske dane! I vijeća pri našoj BK će svoje
redovne susrete zacijelo iskoristiti u svojevrsne studijske dane ili za poticanje
konkretnih akcija tijekom Godine na dobro svih. U ovaj okvir ulazi i
održavanje zajedničkog Svećeničkog dana koji je već uplaniran za 18. lipnja
2013. u Livnu, zatim, održavanje Redovničkih dana te sudjelovanje na
nacionalnim vjerničkim susretima i hodočašćima, kao i na onima na koje nas
poziva sam Sveti Otac.
Također ćemo i redovne godišnje duhovne vježbe naših svećenika, redovnika,
redovnica ali i vas vjernika laika trebati prožeti biblijskim i životnim temama
vjere i nade.
Svakako će biti potrebno da još sustavnije molimo i radimo na buđenju i
podržavanju duhovnih zvanja, svećeničkih i redovničkih.
Hodočasnička su mjesta oaze osobito opipljive Božje blizine, i to po
slavljenju sakramenata Euharistije i sv. ispovijedi. Trebamo o tome u ovoj
„Godini vjere“ osobito voditi računa! Bilo bi hvalevrijedno i duhovno
korisno prirediti hodočašće na grobove apostolskih prvaka u Rim ili u Svetu
Zemlju.
U redovitom životu naših (nad)biskupija, u ovoj „Godini vjere“, valja ciljano
iskoristiti već postojeće susrete na razini dekanata ili cijele (nad)biskupije: za
Pepelnicu, za Veliki četvrtak, za svetkovinske obljetnice posvete katedrala.
Trebat će što bolje osmisliti, na ovoj razini, staleške susrete svećenika,
redovnika i redovnica, vjeroučitelja, zborova, pjevača, mladih, ministranata.
Valjalo bi bolje poraditi na hodočašćima u katedrale prigodom biskupijskih
ili katedralnih patrona, a također potaknuti i pojačati volontarijat, osobito pri
biskupijskim i župnim caritasima.
Sigurno će u ovoj „Godini vjere“ biti upriličeni razni pastoralni susreti i
liturgijska slavlja na razini svake od naših župa. Samo se po sebi nudi da se u
vjeri poučava i na vjeru potiče prigodom dijeljenja sakramenata krštenja,
potvrde, prve ispovijedi i pričesti, vjenčanja. Također, može se iskoristiti
božićne, uskrsne i patronske ispovijedi i pričesti za prigodnu pouku o vjeri.
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U „Godini vjere“ trebamo svakako još više prakticirati obiteljsku molitvu,
jutarnju i večernju, prije i poslije jela. U svom osobnom životu trebamo se
odlučno truditi promijeniti neku našu lošu naviku: uvesti mjesečnu ili barem
godišnju „inventuru“ o tome kakvi smo to mi katolički vjernici! Ponavljamo
ono što nam je uglavnom poznato: vjera se očituje u čestitu življenju,
činjenju dobra, osobnom rastu, plodonosnu primanju sakramenata. Vjeru ne
živimo niti proživljavamo sami za sebe, nego je svjedočimo pred drugima ne
rijetko i pred drugačijima.
Draga braćo i sestre,
pred nama je još jedna milosna Godina, „Godina vjere“. Sveti Otac nas
poziva da, poput apostola, i mi molimo Gospodina Isusa da nam umnoži
vjeru, da nas naša vjera u Trojedinoga Boga, koja je poglavito njegov – Božji
dar – nadahnjuje u vršenju dobra, hrani u trajanju životne sreće i podržava u
prevladavanju životnih nevolja i poteškoća; da nam ova „Godina vjere“ bude
istinska obnova u vjeri, nadi i ljubavi.
Ovo naše pastirsko pismo nije imalo nakanu obrađivati neka druga važna
pitanja pred kojima se danas nalazi naša Crkva u ovoj zemlji. Svi smo mi
svjesni potrebe obnove – osobito one duhovne – našega naroda, naše Crkve i
naše zemlje. Također smo svjesni, da samo iz osobne, osvjedočene vjere u
Trojedinoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga, može doći i do istinske i
potrebne obnove Crkve, a onda i društva. Samo u zajedništvu s Trojedinim
Bogom bit ćemo u stanju živjeti i jedni s drugima i jedni za druge. Samo tako
ćemo moći biti svjedočka Kristova Crkva, koja će – unatoč mnogim i
raznovrsnim poteškoćama – moći donositi one plodove koje od nje očekuje i
Bog i buduće generacije.
Drugi vatikanski koncil stavlja nam Gospu, Isusovu majku, kao uzor vjere i
vjernice. Za nju on reče da je „napredovala na putu vjere i vjerno je sačuvala
svoje sjedinjenje sa Sinom“.9 Blažena Djevica Marija u vjeri nam je ne samo
uzor nego i pomoć. Njoj, svojoj duhovnoj Majci, povjeravamo ovu Godinu
da se što više približimo i povežemo s njezinim Sinom, našim Otkupiteljem.
„A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da
napredujete u nadi snagom Duha Svetoga“ (Rim 15,13).
Sarajevo, početkom listopada 2012.

9

Drugi vatikanski koncil, Dogmatska konstitucija o Crkvi Lumen gentium, 58.

73

Vaši biskupi:
Vinko kardinal Puljić, nadbiskup metropolit
Mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
Mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj
trebinjsko-mrkanski
Mons. Tomo Vukšić, vojni biskup
Mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski
Mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki

Održan studijski dan za odgojitelje u sjemeništima
Sarajevo, 17. studeni 2012.
Nakon što je Biskupska konferencija
Bosne i Hercegovine prihvatila
prijedlog Vijeća za bogoslovna i
Vijeća za mala sjemeništa, održan je
17.
studenog
u
prostorijama
Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu studijski dan za sve
odgojitelje u bogoslovnim i malim
sjemeništima u Bosni i Hercegovini.
Predsjedao je nadbiskup metropolit
vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, a
sudjelovali
su
odgojitelji
iz:

Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Franjevačke teologije u
Sarajevu i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa
„Redemptoris Mater“ u sarajevskom
predgrađu Vogošći te odgojitelji iz
Franjevačkog sjemeništa u Visokom
i Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar
Barbarić“ u Travniku. Sudjelovali su
i biskupijski animatori za duhovna
zvanja.

Održan kolokvij o vjeri pred izazovima današnjeg društva
Sarajevo, 17. studeni 2012.
U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, 16.
studenog održan je kolokvij,
znanstveni skup, na temu: Vjera pred
izazovima današnjeg društva. Nakon
uvodnih riječi profesora na KBF-u
vlč. dr. Nike Ikića, pozdrav
predavačima i svim nazočnima
uputio je dekan mons. dr. Pavo
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Jurišić ističući da se ovim
kolokvijem KBF u Sarajevu odaziva
poticaju pape Benedikta XVI.
odnosno pastoralnim smjernicama za
Godinu vjere koju treba shvatiti kao
novu prigodu za kreativni dijalog
između vjere i razuma putem
simpozija, skupova i studijskih dana.

BISKUPSKA KONFERENCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
PRIOPĆENJA, PORUKE I IZJAVE
Priopćenje s XIV. redovnog godišnjeg zajedničkog zasjedanja
BK BiH i HBK
Članovi Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine i Hrvatske
biskupske konferencije održali su
svoje XIV. redovno godišnje
zajedničko zasjedanje 30. i 31.
siječnja 2012. u Nadbiskupskom
ordinarijatu u Sarajevu. Predsjedali
su mons. dr. Franjo Komarica,
biskup banjolučki, i mons. dr. Marin
Srakić, nadbiskup đakovačko-osječki,
a sudjelovali su svi biskupi iz Bosne
i Hercegovine i 19 biskupa iz
Republike
Hrvatske.
Biskup
Komarica i nadbiskup Srakić
zaželjeli su dobrodošlicu biskupima
koji po prvi put sudjeluju na
zajedničkom zasjedanju: dubrovačkom biskupu mons. Mati Uziniću,
vojnom biskupu u BiH mons. Tomi
Vukšiću i biskupu koadjutoru
porečko-pulskom mons. Draženu
Kutleši.
S osobitom pozornošću biskupi su
razmotrili Pismo-Poruku od 14.
siječnja 2012., koju im je uputio
državni tajnik pape Benedikta XVI.
kardinal Tarcisio Bertone. Izrazili su
zahvalnost za pismo u kojem vide
ponovni znak trajne brige Svetog
Oca za Crkvu u BiH. Raduje ih da
Sveta Stolica prepoznaje godišnje
zajedničko
zasjedanje
dviju

Biskupskih
konferencija
kao
„dodatan znak jedinstva Katoličke
Crkve u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini“ te da to jedinstvo čini
„zajednička vizija uloge, odgovornosti i djelovanja Crkve“. Biskupi
Bosne i Hercegovine ponovno su
uputili riječi zahvalnosti za sve
akcije koje su pokrenuli biskupi
Hrvatske sa svojim svećenicima,
redovnicima, redovnicama i vjernicima kako bi pomogli članovima
biskupijskih zajednica u BiH u
dijelovima u kojima je stanje
posebno teško. Spomenuli su da su
iz svih biskupija u Hrvatskoj putem
partnerstva
pomagali
obnovu
razorenih župa u BiH te da su
realizirane brojne plemenite akcije
suradnjom biskupija, župa, Caritasa i
drugih crkvenih institucija. Svi su
biskupi suglasni da treba još više
poraditi
na
razini pastoralne
povezanosti posebno kada je riječ o
pohodima izbjeglim i prognanima
Hrvatima iz BiH u Republici
Hrvatskoj.
Svjesni težine stanja u kojem se
nalaze katolici u BiH, koji su
golemoj većini Hrvati, a dodatno
potaknuti pismom državnog tajnika
Bertonea, biskupi su razmišljali o
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načinima
intenziviranja
svoga
zauzimanja za budućnost Crkve u
Bosni i Hercegovini. Izrazili su
posebnu zabrinutost zbog nejednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH s
druga dva naroda te istaknuli potrebu
raditi na svim razinama da svaki
narod i svaki čovjek u svakom dijelu
Bosne i Hercegovine ima jednaka
prava. Nadaju se da će u tom duhu
biti i zauzimanje nedavno formirane
Vlade i Sabora Republike Hrvatske
kao i Predsjedništva, a osobito
nedavno formiranog Vijeća ministara BiH te Parlamentarne skupštine
BiH. U duhu spomenutog PismaPoruke kardinala Bertonea odlučni
su i ubuduće „surađivati s civilnim
vlastima i sa svim osobama dobre
volje“ u cilju poboljšanja stanja
„alarmantnih podataka“ o katolicima
u BiH.
U duhu intenzivnije brige za Crkvu u
Bosni i Hercegovini s ciljem
međusobne snažnije povezanosti i
obostrana obogaćivanja u duhovnoj
povezanosti, svake godine redovito
se provodi i akcija Tjedna solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH o čemu
su izvijestili predsjednici Hrvatskog
Caritasa biskup Josip Mrzljak i
Caritasa BK BiH biskup Komarica.
Biskupi
su
izrazili
osobitu
zahvalnost svima koji su svojom
molitvom, materijalnim prilogom ili
na drugi način izrazili blizinu Crkvi i
ljudima
u
BiH
u
potrebi,
napominjući da je većina medija u
Hrvatskoj u svemu tome imala
plemenitu ulogu. Također su izrazili
radost
zbog
sve
snažnijeg
molitvenog zajedništva, ali i
zahvalnost što je prošlogodišnja
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prikupljena pomoć bila znatno veća
nego prijašnjih godina. Ovogodišnji
Tjedan solidarnosti održat će se u
tjednu od 4. do 11. ožujka 2012.
Biskupi su upoznati i s inicijativama
za ovogodišnji Tjedan solidarnosti s
ciljem većeg senzibiliziranja javnosti
u Hrvatskoj za solidarnost i
zajedništvo s ljudima i Crkvom u
BiH te poticanja na međusobno
pomaganje i njegovanje susreta i
uzajamnih posjeta vjernika
i
izgradnje duhovnog zajedništva.
Rektor Papinskog hrvatskog zavoda
sv. Jeronima mons. dr. Jure Bogdan
upoznao je biskupe o aktualnom
stanju u spomenutom Zavodu: o
broju svećenika studenata (24),
zavodskim statutima, djelovanju
Uprave, duhovnog života u Zavodu,
urađenim doktorskim disertacijama
studenata i magistarskim gradusima i
slično. Biskupi su zahvalili rektoru
Bogdanu i suradnicima na njihovoj
savjesnoj brizi za instituciju koja ima
osobito značenje za Crkvu u Hrvata.
Saslušali su i Izvješće predsjednika
Biskupske komisije za spomenuti
zavod biskupa Vlade Košića. Raduje
ih da studenti, unatoč pojedinim
primjedbama, svoj boravak u Rimu
osjećaju kao povjerenje dano im od
biskupa, koje žele opravdati svojim
studijem. Biskupi su zahvalili
peteročlanoj Biskupskoj komisiji
kojoj ovom akademskom godinom
istječe petogodišnji mandat.
Predsjednik Vijeće HBK i BK BiH
za hrvatsku inozemnu pastvu biskup
Pero Sudar u svom izvješću upoznao
je biskupe s radom i nastojanjem
Vijeća u koordinaciji hrvatske

inozemne pastve. Ravnatelj Ureda za
hrvatsku inozemnu pastvu fra Josip
Bebić prikazao je stanje u 197
hrvatskih katoličkih misija širom
svijeta kao i rad Ureda koji od sada
svoje sjedište ima u novoj zgradi
Hrvatske biskupske konferencije u
Zagrebu. Biskupi izražavaju radost
što Hrvati katolici u iseljeništvu, ne
samo prve i druge generacije, rado i
u velikom broju sudjeluju u
liturgijskim, pastoralnim, socijalnim
i kulturnim događanjima u hrvatskim
katoličkim župama i misijama.
Razmotrili su i konketne poteškoće
kao i prijedloge biskupa Sudara i
ravnatelja Bebića te prihvatili
određene obveze i dali konretne
naputke.
Zahvalni
su
svim
pastoralnim djelatnicima u misijama
i podupiru njihovo zalaganje.
Predsjednik Komisija HBK i BK
BiH za Hrvatski martirologij biskup
Mile Bogović izvijestio je o radu
Komisije čiji su članovi voditelji
vice/postulatura za beatifikaciju ili
kanonizaciju nekoga od svjedoka
vjere te stručnjaci za crkvenu i
svjetovnu povijest 20. stoljeća. Kao
neposredni zadaci spomenuti su:
znanstveni skup, koji bi se trebao
održati u mjesecu travnju 2012.
godine u Zagrebu, i osnivanje
biskupijskih povjerenstava. Istaknuta
je želja da cjelokupni rad Komisije
bude
doprinos
otkrivanju
i
uprisutnjenju vjerničko-mučeničkog

elementa u stradanjima. Istaknuli su
važnost kršćanskog gledanja na žrtve,
gdje se naglasak stavlja na poštovanje mučenika, a ne na okrutnosti
mučitelja.
Kroz izvješće predsjednika Vijeća za
misije biskup Slobodana Štambuka
biskupi su upoznati o nekim važnim
poveznicama između Papinskih
misijskih djela HBK i BK BiH.
Pohvalili su zajedničke inicijative
spomenutog Vijeća kojim nastoje
uvijek iznova buditi misijsku svijest
kod vjernika te biti trajna potpora
misionarima i misionarkama u
njihovu
blagoslovljenom
radu
naviještanja radosne vijesti.
O prevođenju i odobravanju liturgijskih tekstova biskupe je izvijestio
predsjednik Vijeća za liturgiju HBK
biskup Ante Škvorčević.
Biskupi su 30. siječnja slavili
zajedničku Euharistiju u sarajevskoj
katedrali Presvetog Srca Isusova te
nakon Mise molili na grobu sluge
Božjega dr. Josipa Stadlera, prvog
vrhbosanskog
nadbiskupa.
Euharistiju je predslavio nadbiskup
metropolit vrhbosanski kardinal
Vinko Puljić, a propovijedao
nadbiskup Srakić. Prigodnu riječ
uputio apostolski nuncij u BiH
nadbiskup Alessandro D'Errico.
Sarajevo, 31. siječnja 2012.
Tajništvo BK BiH i Tajništvo HBK
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Biskupi Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine održali su svoje
54. redovno zasjedanje od 20. do 22.
ožujka 2012.
u prostorijama
Biskupskog ordinarijata u Mostaru.
Predsjedao je biskup banjolučki
mons. dr. Franjo Komarica, a
sudjelovali su svi članovi Biskupske
konferencije. Na zasjedanju je
sudjelovao i biskup križevački mons.
Nikola Kekić u svojstvu delegata
Hrvatske biskupske konferencije te
prenio izraze bratskog zajedništva i
blizine biskupa iz Republike
Hrvatske na čelu s njihovim
predsjednikom mons. dr. Marinom
Srakićem, nadbiskupom đakovačkoosječkim. Istaknuvši da se u
određenom smislu osjeća i članom
Biskupske konferencije BiH jer mu
se jurisdikcija proteže i na sve
grkokatoličke vjernike u BiH, biskup
Kekić je upoznao s obilježavanjem
velikog jubileja – 400. obljetnice
Grkokatoličke Crkve u Hrvatskoj ili
osnivanja Marčanske biskupije te
pozvao biskupe da se pridruže
nekom od predviđenih slavlja.
Biskupi
su
iskreno
zahvalili
članovima
Hrvatske
biskupske
konferencije za bratsku solidarnost
koju su iskazali i tijekom nedavno
održanog Tjedna solidarnosti s
Crkvom i ljudima u ovoj zemlji.
Također su izrazili spremnost
poduprijeti djelovanje malobrojne
grkokatoličke zajednice u Bosni i
Hercegovini u ostvarenju njihovih
prava.

Hercegovini nadbiskup Alessandro
D'Errico koji je prenio blagoslov
Svetog Oca. Izrazio je radost što je
Pismo-Poruka državnog tajnika
kardinala Tarcisija Bertonea naišlo
na odjek u medijima i na primjerenu
pozornost biskupa HBK i BK BiH
koju su očitovali na redovitom 14.
godišnjem zajedničkom zasjedanju,
30. i 31. siječnja 2012. u Sarajevu.
Također je upoznao biskupe s
poduzetim koracima na što skorijem
formiranju Mješovite komisije za
primjenu Međunarodnog temeljnog
ugovora između Svete Stolice i BiH,
tj. za izradu nužnih provedbenih
akata tog Ugovora. Biskupi su
zahvalili nunciju D'Erricu što u
razgovorima i susretima s raznim
predstavnicima vlasti potiče da se
poduzmu konkretni koraci u smjeru
poboljšanja
teške
situacije
biskupijskih zajednica u velikom
dijelu Bosne i Hercegovine. Osobito
su
zahvalni
svećenicima,
redovnicima i redovnicama koji
pastoralno rade u župama u kojima
je ostao mali broj katolika. Otvoreni
su za razgovor i suradnju sa svim
predstavnicima vlasti koji su spremni
poduprijeti opstanak i katolika u
Bosni i Hercegovini kao i njihov
povratak. Izrazili su nadu da će
značajan dio sredstava, koja će se
prikupiti na najavljenoj proljetnoj
međunarodnoj
donatorskoj
konferenciji, biti uložena i za
povratak prognanih i raseljenih
katolika.

Tijekom zasjedanja s biskupima se
susreo i apostolski nuncij u Bosni i

Biskupi su se osvrnuli na provedbu
zaključaka
sa
svoga
prošlog

zasjedanja te, između ostalih, saslušali izvješće pomoćnog biskupa
vrhbosanskog mons. dr. Pere Sudara
koji ih je predstavljao na susretu
održanom u studenom 2011. u Rimu
u povodu 40. obljetnice Vijeća europskih Biskupskih konferencija i na
Simpoziju biskupa Europe i Afrike
koji je održan u veljači 2012. u Rimu.
Saslušali su i izvješće biskupa
Komarice sa susreta predsjednika
Biskupskih konferencija Jugoistočne
Europe koji je održan od 5. do 8.
ožujka 2012. u Strasbourgu. Raduje
ih obnovljeno zanimanje Vijeća
Europe za vjerske potrebe njezinih
građana te se nadaju da će se Vijeće
Europe snažnije suprotstaviti aktualnom rastu fenomena nasilja prema
vjerskoj slobodi u nekim europskim
zemljama te braniti nerođeni i rođeni
život i štititi obitelj.
Biskupi su saslušali izvješća o radu
svih komisija i vijeća Biskupske
konferencije BiH: Komisije za nauk
vjere i Komisije Justitia et pax, Vijeća za kler, Pedagoškog vijeća katoličkih „Škola za Europu“, Vijeća za
bogoslovna sjemeništa, Vijeća za
mala sjemeništa, Vijeća za dijalog
među religijama i kulturama, Vijeća
za katehezu i Povjerenstva pri tom
Vijeću, Vijeća za laike i Odbora za
mlade pri tom Vijeću, Vijeća za
liturgiju, Vijeća za obitelj, Vijeća za
sredstva društvenog priopćivanja i
Nadzornog vijeća Caritasa Biskupske konferencije BiH. Biskupi izražavaju zahvalnost svim vijećnicima
koji aktivnim sudjelovanjem daju
svoj dragocjeni doprinos što
plodnijem djelovanju Biskupske
konferencije.

Posebnu pozornost biskupi su
posvetili izvješću o djelovanju
Caritasa Biskupske konferencije BiH
koji svoje programe provodi u
suradnji s dijecezanskim Caritasima
u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu.
Brojne karitativne akcije pokazuju, s
jedne strane, zauzetost karitativnih
djelatnika i solidarnost mnogih s
osobama u potrebi. S druge strane,
ukazuju na zabrinjavajuće težak
položaj nemalog broja ljudi u zemlji
koja se već 17 godina odmakla od
ratnih stradanja. Zahvaljujući svim
karitativnim djelatnicima i svima
koji na bilo koji način pokazuju
solidarnost i blizinu s potrebnima,
biskupi
ponovno
potiču
sve
odgovorne u državnim strukturama
vlasti da usmjeruju ovu zemlju
putem razvoja i takvog uređenja u
kojem
će
oni
najslabiji
i
najpotrebniji imati povlašteno mjesto.
Biskupi su saslušali i financijskopastoralno izvješće o radu Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela
Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući
nacionalnom i dijecezanskim ravnateljima i svima koji su aktivno
uključeni u misijsku animaciju,
biskupi i ovom prigodom potiču sve,
a osobito svećenike, redovnike i
redovnice u pastoralu, na trajnu
molitvu za misionare i misionarke i
na svaku vrstu potpore onima koji
promiču Radosnu vijest spasenja u
misijama.
Biskupi zahvaljuju svima koji su dali
svoj udio u nastanku monografije:
„Stanje katoličkih župa na području
BiH između 1991. i 2011. godi79

ne“ koja zorno pokazuje stradanje,
ali i obnovu brojnih župnih i
filijalnih crkava te donose statističke
podatke koji trebaju buditi na akciju
u smjeru promicanja opstanka i
povratka, ali i dubokih kršćanskih
vrijednosti vezanih uz život i obitelj.
Na svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika
Mostarsko-duvanjske biskupije, 19.
ožujka biskupi su slavili Euharistiju
u katedrali Marije Majke Crkve u

Mostaru. Misu je predslavio
nadbiskup metropolit vrhbosanski
kardinal Vinko Puljić, a prigodnu
propovijed uputio je biskup Kekić.
Biskupi su, 21. ožujka bili nazočni
na
predstavljanju
knjige:
IN
HONOREM – Alessandro D'Errico,
Apostolski nuncij.
Mostar, 22. ožujka 2012.
Tajništvo BK BiH
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Članovi Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine održali su, od
12. do 14. srpnja 2012. u
prostorijama Biskupskog ordinarijata
u Banjoj Luci, svoje 55. redovno
zasjedanje
pod
predsjedanjem
biskupa banjolučkog mons. dr.
Franje Komarice. Njima su se
tijekom
zasjedanja
pridružili:
predsjednik Slovenske biskupske
konferencije mons. dr. Anton Stres,
nadbiskup metropolit ljubljanski;
delegat
Hrvatske
biskupske
konferencije mons. Ante Ivas, biskup
šibenski; i delegat Međunarodne
biskupske konferencije sv. Ćirila i
Metoda mons. Ilija Janjić, biskup
kotorski. Delegati su prenijeli izraze
zajedništva članova Biskupskih
konferencija koje predstavljaju te
izvijestili biskupe o aktualnim
događanjima s kojima se susreću
njihove krajevne Crkve. Dijelu
zasjedanja pridružio se i otpravnik
poslova Apostolske nuncijature u
BiH mons. Joseph Arshad koji je, u
svom obraćanju, posebnu pozornost
posvetio zabrinutosti Svetog Oca
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Benedikta XVI. i Svete Stolice za
prognane katolike Hrvate koji se žele
vratiti u svoj rodni kraj i ostati u
njemu.
Biskupi su saslušali izvješća svojih
delegata: sa VII. Svjetskog susreta
obitelji
i
Teološko-pastoralnog
simpozija održanog u Milanu, s
plenarnog
zasjedanja
Hrvatske
biskupske konferencije održanog u
Zagrebu, s plenarnog zasjedanja
Talijanske biskupske konferencije
održanog u Rimu; s 98. Katoličkog
dana održanog u Mannheimu
(Njemačka), s III. katoličkopravoslavnog europskog foruma
održanog
u
Lisabonu,
s
međunarodne
konferencije
o
Svjetskom danu mladih održanog u
Rimu, sa susreta Europske službe za
zvanja održanog u Maynoothu
(Irska),
s
godišnjeg
susreta
generalnih
tajnika
Europskih
biskupskih konferencija održanog u
Edinburghu
(Škotska),
s
međunarodnog simpozija katoličkih
studenata održanog u Rimu.

Biskupi podržavaju nastojanje da se
postigne dogovor s franjevačkim
provincijalima oko izrade zajedničkog programa „pastoralne godine“ za svećeničke kandidate na Vrhbosanskoj i Franjevačkoj bogosloviji
Biskupi su, saslušavši izvješće
ravnatelja Caritasa Biskupske konferencije BiH i razmotrivši dopise
dijecezanskih Caritasa, dali potrebne
smjernice za što bolju međusobnu
koordinaciju kao i za što učinkovitiju
suradnju
s
Međunarodnim
i
Europskim Caritasom sa svrhom
pomoći brojnim ljudima u potrebi u
Bosni i Hercegovini. Biskupi su
prihvatili godišnje Izvješće Nadzornog vijeća Caritasa Biskupske
konferencije BiH.
Biskupi su pripremili prijedlog
„Osnovnih smjernica za postupanje u
slučajevima seksualnoga zlostavljanja maloljetnika od strane klerika,
redovnika i laika koji vrše neku
crkvenu službu“.
Biskupi su zadužili Vijeće za
katehezu i nadležno Povjerenstvo da
izrade prijedlog programa vjerskog
odgoja u predškolskim ustanovama i
programa
teološke
i
vjerske
edukacije na teološkim učilištima za
odgojiteljice u vrtićima.
Biskupska konferencije Bosne i
Hercegovine preuzela je dokument:
„Formacija svećeničkih kandidata načela i smjernice“ od Hrvatske
biskupske konferencije prilagodivši
ga svojim prilikama. Biskupi su
odlučili osnovati „Djelo za zvanja“ u
svojim biskupijama u skladu sa

smjernicama nadležnog Papinskog
vijeća.
Biskupi su odlučili da ih na
središnjem slavlju obilježavanja 800.
obljetnice dolaska sv. Franje
Asiškog u Hrvatsku, koje će biti 6.
listopada 2012. u Splitu, predstavlja
vojni biskup u BiH mons. dr. Tomo
Vukšić.
Posljednjeg dana zasjedanja biskupi
su primili službenu delegaciju
međunarodne crkvene organizacije
papinskog
prava
„Crkva
u
nevolji“ (Kirche in Not). Predsjednik
Biskupske
konferencije
BiH
zahvalio je članovima delegacije što
su na njegovu zamolbu došli na
zasjedanje Biskupske konferencije
kako bi se neposredno upoznali s
aktualnom situacijom u kojoj žive i
svećenici, redovnici redovnice i
vjernici na području njihovih
biskupija. Nakon što su saslušali
izvješća svakog od dijecezanskih
biskupa, predstavnici spomenute
organizacije su izrazili svoje
razumijevanje za aktualne materijalne probleme s kojima se susreću
biskupi u organiziranju redovitog
pastorala
i
života
članova
biskupijskih zajednica te u obnovi u
ratu porušenih crkvenih objekata.
Obećali su da će o situaciji u kojoj se
nalaze katolici BiH obavijestiti svoje
članove diljem svijeta i ozbiljno
razmotriti mogućnosti konkretne
pomoći.
Biskupi pozivaju sve Hrvate iz
Bosne i Hercegovine, raseljene po
svijetu, a posebice one koji se nalaze
u Republici Hrvatskoj, koji imaju
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pravo i mogućnost, da se što prije,
kao državljani i Bosne i Hercegovine,
registriraju kod nadležnih državnih
organa u Bosni i Hercegovini te
preuzmu osobne CIPS dokumente.
Smatraju to posebno važnim u ovom
času jer sljedeće jeseni trebaju biti
održani lokalni izbori na kojima kao
birači mogu sudjelovati samo uredno
prijavljeni državljani Bosne i
Hercegovine koji posjeduju osobne
bosansko-hercegovačke dokumente.
Razmotrivši Pismo pape Benedikta
XVI. i pastoralne smjernice Prefekta
Kongregacije za nauk vjere za
Godinu vjere, biskupi su razmišljali
o konkretnim akcijama koje će
provoditi u svojim biskupijskim
odnosno župnim zajednicama kao i
na razini Biskupske konferencije.
Odlučili su prije početka Godine
vjere uputiti pastirsko pismo svim
svećenicima, redovnicima, redovnicama i vjernicima s poticajima na što
intenzivnije življenje Godine vjere

na svim razinama. Biskupi će u
popodnevnim satima, 14. srpnja
pohoditi Novu Topolu kod Bosanske
Gradiške i u župnoj crkvi moliti za
bivšeg župnika ove župe vlč. Ratka
Grgića kojeg su pripadnici srpske
vojske prije 20 godina nasilno odveli
iz župne kuće od kada mu se gubi
svaki trag.
Na blagdan sv. Bonaventure,
nebeskog zaštitnika banjolučke
katedrale i biskupije, u nedjelju, 15.
srpnja biskupi će sudjelovati na
Misnom slavlju u 10 sati u
banjolučkoj katedrali. Euharistiju će
predslaviti nadbiskup metropolit
vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, a
prigodnu propovijed uputit će vojni
biskup u BiH mons. dr. Tomo
Vukšić.
Banja

Luka,

14.

srpnja

2012.
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Biskupi Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine održali su od 5.
do 7. studenog 2012. u prostorijama
Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu svoje 56. redovno
zasjedanje
pod
predsjedanjem
biskupa banjolučkog mons. dr.
Franje Komarice, predsjednika BK
BiH, a sudjelovali su svi članovi
Biskupske konferencije BiH. Biskupi
su primili na znanje da ne mogu doći
delegati triju pozvanih Biskupskih
konferencija zbog istovremenog
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zasjedanja odnosno zbog nacionalnog zahvalnog hodočašća u Rim.
Osvrćući se na prošlo zasjedanje,
biskupi su konstatirali da su sve
preuzete obveze izvršene. Također
su razmotrili sve pristigle dopise i
odredili svoje delegate i termine za
predstojeće susrete tijekom naredne
godine.
Biskupi su saslušali izvješće biskupa
Komarice s plenarnog zasjedanja
Vijeća europskih biskupskih konfe-

rencija (CCEE) održanog u St.
Gallenu (Švicarska) od 27. do 30.
rujna 2012. tijekom kojeg se
raspravljalo o aktualnim izazovima
za Crkvu i o njezinom poslanju na
europskom kontinentu. Zahvalni su
da je tijekom zasjedanja dana
mogućnost i za predstavljanje
situacije Katoličke Crkve u Bosni i
Hercegovini kao i za iskazanu
potporu da i katolici sa svima
drugima jednako uživaju sva ljudska
prava i slobode u ovoj zemlji.
Biskupi su saslušali izvješće biskupa
Semrena koji je bio njihov delegat na
XIII. redovitoj Biskupskoj sinodi o
novoj evangelizaciji i prenošenju
vjere održanoj od 7. do 28. listopada
2012. u Vatikanu. Saslušali su i osvrt
kardinala Puljića kojeg je papa
Benedikt XVI. imenovao sinodalnim
ocem. Tijekom Sinode je, između
ostalog, naglašeno da se Kristovo
evanđelje ne nameće nego nudi kao
poruka mira, ljepote, istine i nade, ali
i istaknuta vjerska sloboda kao
temeljno
ljudsko
pravo
koje
obuhvaća slobodu savjesti. Biskupi
potiču sve vjernike, a osobito sve
svećenike, redovnike i redovnice, da
prouče sinodalnu Poruku narodu
Božjem u kojoj je naglašena žurna
potreba u svim regijama svijeta
„voditi muškarce i žene našeg
vremena Isusu“.
Pomno
razmotrivši
„Notu
s
pastoralnim smjernicama za Godinu
vjere“, koju je izdala Kongregacija
za nauk vjere 6. siječnja 2012.,
biskupi su razmišljali o načinima
njezina provođenja na razini
Biskupske konferencije, pojedinih

biskupija te župa i zajednica. Osim
raznih pastoralnih akcija u skladu s
Godinom vjere, nastojat će poticati
akademski svijet i svijet kulture da
prepozna ovu Godinu vjere kao novu
prigodu za kreativni dijalog između
vjere i razuma putem simpozija,
skupova i studijskih dana.
Razmišljajući o Godini vjere u
društvenom kontekstu u Bosni i
Hercegovini, biskupi su naglasili da
nema
ozdravljenja
bosanskohercegovačkog
društva
bez
ozdravljenja čovjeka u čemu i svi
članovi Katoličke Crkve u Bosni i
Hercegovini trebaju vidjeti izazov za
svoje poslanje utemeljeno na čvrstoj
vjeri da Bog vodi povijest svakog
čovjeka i cijelog čovječanstva.
Pozivaju sve katolike u Bosni i
Hercegovini da vole svoj dom,
zavičaj i svoju domovinu. A vjeru
svojih
predaka,
tako
čvrsto
ukorijenjenu kroz stoljeća, još dublje
upoznaju, još više zavole i prihvate
je u osobnom životu otvarajući se
drugima i drugačijima u zajedničkoj
izgradnji cijele društvene zajednice.
Svjesni
brojnih
poteškoća
i
neriješenog stanja na raznim
razinama društva, potiču članove
svojih biskupijskih zajednica da se,
produbljujući i osnažujući življenu
vjeru, ne boje izazova te da se,
javnim svjedočenjem vlastite vjere,
još odlučnije uključuju u sve sfere
ovog društva i istinski budu „sol
zemlje i svjetlo svijeta“ u ovom
vremenu i na ovim prostorima.
Biskupi su osnovali Stalno vijeće
Biskupske konferencije BiH koje će
djelovati u skladu sa Statutom BK
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BiH. Biskupe je tijekom zasjedanja
pohodio provincijal Franjevačke
provincije Bosne Srebrene fra Lovro
Gavran koji je svakom članu BK
BiH darovao vrijednu knjigu pod
naslovom „Franjevački izvori“ u
izdanju Vijeća Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Biskupi su odobrili formular „Obiteljski list“ te dali smjernice za
njegovu izradu i tiskanje.

Biskupi su slavili Svete mise: 4.
studenog na Dan zahvalnosti u
katedrali Srca Isusova, 5. studenog u
sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda
za pokojnog svećenika Miju
Josipovića te 6. studenog u kapeli
Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu.
Sarajevo, 7. studenog 2012.
Tajništvo BK BiH

Priopćenje sa Sedmog susreta biskupa BK BiH
s članovima KVRPP BiH
Sedmi susret biskupa Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine s
članovima
Konferencije
viših
redovničkih poglavara i poglavarica
Bosne i Hercegovine održan je 24.
travnja 2012. u prostorijama
Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu. Predsjedao je
biskup banjolučki mons. dr. Franjo
Komarica, predsjednik BK BiH, a
sudjelovali su svi biskupi osim, iz
zdravstvenih razloga, spriječenog
biskupa mostarsko-duvanjskog i
apostolskog upravitelja trebinjskomrkanskog mons. dr. Ratka Perića,
te svi provincijalni poglavari i
poglavarice Bosne i Hercegovine.
Sudionici susreta su informirani o
inicijativama koje su pokrenute na
biskupijskim razinama s ciljem
priprave na Godinu vjere koja će
započeti 11. listopada 2012. na
pedesetu
obljetnicu
otvorenja
Drugoga
vatikanskog
koncila.
Također su upoznati s početkom
priprave Prve sinode Vrhbosanske
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nadbiskupije imajući u vidu da je u
toj dijecezi u tijeku i obilježavanje
Godine vjere na dijecezanskoj razini.
Sudionici susreta su izrazili potrebu
da se na svim razinama poradi na što
dubljem upoznavanju vjere i
njezinom provođenje u konkretnom
životu u duhu nove evangelizacije.
Saslušano je i izvješće sa susreta
ravnatelja/ica i predstavnika dječjih
vrtića
u
vlasništvu
crkvenih
institucija u BiH koji je održan 14.
prosinca 2011. u Sarajevu na temu
financiranja dječjih vrtića. U izmjeni
razmišljanja tražen je najučinkovitiji
način da se pomogne osnivačima
spomenutih vrtića u nastojanju da
ostvare svoje pravo na sufinanciranje
iz proračuna nadležnih državnih
organa.
Biskupi
su
podržali
osnivanje asocijacije dječjih vrtića u
Vrhbosanskoj nadbiskupiji koja bi
imala
svog
predstavnika
u
Povjerenstvu Biskupske konferencije
BiH za vjerski odgoj u predškolskim

ustanovama i vjeronauk u osnovnim
i srednjim školama.
Biskupi su primili na znanje
prijedlog redovničkih poglavara i
poglavarica da Biskupska konferencija imenuje svog povjerenika za
redovništvo s ciljem bolje i
učinkovitije suradnje.
Razmatrajući
potrebu
davanja
smjernica za istupanje svećenika,
redovnika i redovnica u medijima,
sugovornici su pozvali članove
svojih zajednica da odgovorno i
zauzeto koriste i tu mogućnost za
novu evangelizaciju posebno u
predstojećoj Godini vjere. Izrazili su
spremnost
ponovno
potaknuti
članove svojih biskupijskih i
redovničkih zajednica da i u
sredstvima društvenih priopćivanja
istupaju u duhu Evanđelja i crkvenih
smjernica s ciljem
izgradnje
međusobnog zajedništva i na dobro
svih s kojima žive. Ukazali su
posebno na potrebu da svi
predstavnici Crkve, u stvarima koje
nisu izravno vezane uz vjerska
pitanja, iznose vlastita mišljenja u
duhu poštivanja dostojanstva drugih
i različitih mišljenja.
Biskupi su saslušali izvješće s
Desetog
plenarnog
zasjedanja
Konferencije
viših
redovničkih
poglavara i poglavarica BiH,
održanog 25. veljača 2012. u
Karmelu sv. Ilije u Buškom Blatu

tijekom kojeg su razmišljali na temu
restrukturiranja redovničke prisutnosti. Poseban naglasak stavljen je na
intervent apostolskog nuncija u
Bosni i Hercegovini nadbiskupa
Alessandra D'Errica koji je tom
prigodom ukazao na potrebu da
redovnici
i
redovnice,
pred
izazovima sekulariziranog društva,
nastave biti nadasve svjedoci
duhovnih vrijednosti kao i na
potrebu bolje suradnje i većeg
razumijevanja između redovničkih i
dijecezanskih struktura. Istaknuto je
i da je na spomenutoj Skupštini
izraženo mišljenje kako bi bilo dobro
da se pokrene održavanje sinode na
razini krajevne Crkve u Bosni i
Hercegovini.
Tijekom susreta razmatrano je i
pitanje zdravstvenog, socijalnog i
mirovinskog osiguranja svećenika,
redovnika i redovnica. Izražena je
želja da se ubrza pozitivno
rješavanje toga pitanja.
Biskupi
su
ponovno
izrazili
zahvalnost
svim
članovima
redovničkih zajednica za njihov
dragocjeni doprinos na raznima
poljima djelovanja i življenja vlastite
karizme.
Sarajevo, 24. travnja 2012.
Tajništvo BK BiH
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Priopćenje sa susreta biskupa BK BiH
s franjevačkim provincijalima u BiH
Susret
biskupa
Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine s
franjevačkim provincijalima u BiH
održan
je,
24.
travnja
u
Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom u Sarajevu. Predsjedao je
biskup banjolučki mons. dr. Franjo
Komarica, predsjednik BK BiH, a
sudjelovali su svi biskupi osim, iz
zdravstvenih razloga, spriječenog
biskupa mostarsko-duvanjskog i
apostolskog upravitelja trebinjskomrkanskog mons. dr. Ratka Perića,
te franjevački provincijal Bosne
Srebrene fra Lovro Gavran i
provincijal Hercegovačke franjevačke provincije dr. fra Ivan Sesar.
Sudionici susreta najprije su
razmatrali mogućnost zajedničke
provedbe pastoralne godine za
dijecezanske i franjevačke bogoslove
u šestoj godini nakon svršenog
diplomskog studija kada pristupaju
đakonskom ređenju. O trenutnoj
praksi i o svojim prijedlozima
biskupe i provincijale izvijestili su
dekani Katoličkog bogoslovnog
fakulteta i Franjevačke teologije u
Sarajevu mons. dr. Pavo Jurišić i dr.
fra
Mile
Babić
te
rektor
Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Marko Zubak i prvi meštar
na Franjevačkoj bogosloviji dr. fra
Marinko Pejić. Dogovoreno je da se
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poradi na stvaranju zajedničkog
programa pastoralne godine koji bi
se potom provodio na KBF-u i
Franjevačkoj teologiji odnosno
Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu i Franjevačkoj bogosloviji u
Sarajevu s ciljem što bolje priprave
budućih dijecezanskih i franjevačkih
svećenika za pastoralno djelovanje.
Govoreći o istupima svećenika i
redovnika u medijima, biskupi i
franjevački provincijali su izrazili
zahvalnost svima koji i putem
tiskovina ili elektronskih medija
svjedoče vjeru u Krista Gospodina te
rade na
izgradnji boljeg
i
pravednijeg društva. Suglasni su da
je potrebno poraditi na tome kako
dnevno-politička događanja ne bi
ponekad zasjenila jasnoću evanđeoskog nauka, kojega su svećenici i
redovnici
dužni
vjerodostojno
naviještati.
Sudionici susreta su razmotrili i
primanje misnih nakana posebno
kada je riječ o primanju priloga i
slavljenju tzv. zbirnih misa te
donijeli konkretne zaključke.
Sarajevo, 24. travnja 2012.
Tajništvo BK BiH

Priopćenje s prve sjednice Stalnog vijeća
Biskupske konferencije BiH
Stalno vijeće Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine održalo je
svoju prvu sjednicu, 17. prosinca
2012. u prostorijama Nadbiskupskog
ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu
pod predsjedanjem biskupa banjolučkog mons. dr. Franje Komarice,
predsjednika Biskupske konferencije
BiH.
Članovi Vijeća su dogovorili način
rada ovog tijela Biskupske konferencije BiH u skladu s odredbama
Statuta BK BiH.
Prema odluci biskupa Biskupske
konferencije BiH, donesenoj na 56.
redovnom zasjedanju od 5. do 7.
studenog 2012., dorađen je formular
„Obiteljski list“.
Biskupi su razmotrili pristigle dopise
te dali potrebne smjernice generalnom tajništvu Biskupske konferencije BiH za njihovo rješavanje.

zajedničkog zasjedanja Hrvatske
biskupske konferencije i Biskupske
konferencije BiH koje će se održati
21. siječnja 2013. u Zagrebu. .
Tijekom zasjedanja razmotrena su i
neka aktualna pitanja u vezi s
djelovanjem Caritasa Biskupske
konferencije BiH i provedbom
Tjedna solidarnosti s Crkvom i
ljudima u BiH.
Članovi Vijeća su saslušali kraće
izvješće biskupa Komarica o
njegovu pastirskom pohodu u Peruu
od 23. do 28. studenoga, prigodom
proslave 25 godišnjice hrvatskog
vikarijata i 15 godišnjice župe svetog
Leopolda Mandića koju vodi
banjolučki svećenik mons. Drago
Balvanović, te o više značajnih
susreta koje je imao tijekom boravka
u Sjedinjenim Američkim Državama
od 29. studenog do 5. prosinca 2012.
Sarajevo, 17. prosinca 2012.

Članovi Vijeća su dogovorili točke
koje će predložiti za dnevni red
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PORUKE
Poruka biskupa Semrena za Dan života 2012.
"Dostojanstvo čovjeka zahtijeva pravo na život"
Godišnje obilježavanje Dana života
prve nedjelje u veljači (5.02.) na
području (nad)biskupija u našoj
Domovini prikladna je prigoda da

sipodsvijestimo kako smo kao
kršćani zbilja i zaduženi biti na strani
čovjekova dostojanstva od samog
njegova začeća, na strani života.
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Potrebno je da svaki život na zemlji,
a osobito život čovjeka čuvamo,
pomažemo, da svaki na svom mjestu,
u svome zvanju uvijek se
opredjeljujemo za život. I ovo je
prigoda da jasno i javno izrečemo
svoje opredjeljenje, da razmotrimo
koji su to čimbenici i naglasci u
našim nastojanjima oko zaštite i
razvoja ljudskog života u svim
njegovim etapama, i da pritom
razvidimo mogućnosti o udruživanju
naših akcija i napora s akcijama i
naporima koje imaju i provode ljudi i
institucije u našoj zemlji koji ne
pripadaju Katoličkoj Crkvi.
Stvarajući prvu obitelj, Bog je imao
u vidu onaj sretni budući trenutak
kad će Sina svoga jedinorođenoga
poslati na ovaj svijet da se iz Djevice
Marije po Duhu Svetom utjelovi i da
se rodi radi nas i radi našega
spasenja. Sam Bog se pojavljuje u
obitelji i time izražava najveću
ljubav prema obitelji. Povjeravajući
svetoj obitelji svoga sina, potvrđuje
tako ljudsko dostojanstvo i pravo na
život od samoga začeća. Time
naglašava sudjelovanje roditelja u
stvarateljskom Božjem činu: dati
život od svoga života, dati dah od
svoga daha, dati duh od svoga duha.
Ta životvorna ljubav se širi iz
obitelji na Crkvu, partikularnu i
univerzalnu, općinu, narod, državu
svijet. Šaljući nam svoga Sina, On i
ne želi ništa drugo nego da budemo
svjesni svoga dostojanstva, da
postanemo istinski ljudi po Isusovu
Duhu. Po Isusu Kristu, kršćani su put
ljubavi Očeve prema čovjeku i
svemu stvorenom i put čovjekove
ljubavi prema Bogu. Želio bih da svi
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ljudi pogotovu vjernici kršćani u
svojim obiteljima i po svojim
obiteljima budu put Kristove ljubavi
prema svakom čovjeku od njegova
začeća i svemu stvorenome a svi
zajedno put čovjekove ljubavi prema
Bogu.
„Čovjek ne može živjeti bez ljubavi.
Sam po sebi on postaje biće
neshvatljivo (...) ako mu se ne objavi
ljubav, ako se ne susretne s ljubavlju,
ako je ne iskusi i ne usvoji, ako u
njoj živo ne sudjeluje. Upravo stoga
Krist Otkupitelj – kao što je već
rečeno – sasvim otkriva čovjeka
samom čovjeku. To je – smijemo li
se tako izraziti – ljudska dimenzija
otajstva Otkupljenja. U toj dimenziji
čovjek ponovno nalazi veličinu,
dostojanstvo i vrijednost svoje
čovječnosti“ (Redmptorhominis 10)
Priznavanje ljudskoga dostojanstva
uključuje pravo na život, i to od
samog začeća pa do smrti, te pravo
na obitelj u kojoj ljudsko biće nastaje
i u kojoj se ono razvija u cjelovitu
ljudsku osobu. Važno je istaknuti da
nijedna ovozemaljska institucija
nema pravo gaziti dostojanstvo bilo
kojega čovjeka i da svaka
ovozemaljska zajednica – počevši od
obitelji, društva, države pa do Crkve
i Svjetske zajednice – mora služiti
životu. Sve su institucije na ovoj
zemlji radi promicanja života.
Ljudski život može uspjeti samo u
vjeri, povjerenju, ljubavi i nadi.
Ljubav je čovjekova najveća
mogućnost i u njoj se čovjek
ostvaruje u punini svoga bića. Zato
zagovaramo civilizaciju života i
ljubavi i pozivamo na uklanjanje

svega što umanjuje i razara ljudski
život.
Kao biskupi naše Biskupske
konferencije i dalje ćemo podupirati
sve zajedničke inicijative, kao i
pojedinačne divne primjere obrane i
promoviranja ljudskog života. Vas
dragi vjernici molimo da se zajedno
s nama udružite u molitve i akcije u
svojim župnim zajednicama, u
svojim molitvenim i karitativnim
udrugama, kao i u svojim obiteljima.

Na sve vas, branitelje i promicatelje
dostojanstva ljudskog života u našoj
zemlji u našim (nad)biskupijama
zazivam Božji blagoslov i majčinsku
zaštitu
Presvete
Djevice
i
Bogorodice Marije.
Banja Luka, 20. 1. 2012.
Dr. Marko Semren,
Pomoćni biskup banjolučki i
Predsjednik Vijeća za obitelj BK BiH

Poruka predsjednika Caritasa BK BIH
za Nedjelju Caritasa - 2012.
„Vjera bez djela je mrtva“
„Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom. Jer, kao što je
tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva“ (Jak 2,24.26).
Draga braćo svećenici, dragi
Kristovi vjernici,
„Godina vjere“ u kojoj se – kao
članovi Katoličke Crkve nalazimo,
poziva svakog od nas da ne samo
obnovimo i produbimo svoje znanje
o glavnim istinama naše vjere, nego
da sebi posvijestimo veliku i
prevažnu istinu, koju nam je
navijestio sam Isus Krist, a onda i
njegovi apostoli. Ta istina u
najkraćem obliku glasi: „Vjera bez
djela je mrtva“, kao što je to naglasio
i apostol Jakov u svojoj poslanici
(usp. 2,17.26.), a što smo uzeli kao
moto
ovogodišnje
poruke
i
razmišljanja na „Nedjelju Caritasa“.
„Nedjelja Caritasa“, koju obilježavamo, svake godine na 3. nedjelju

Došašća jedna je od prikladnih
prigoda da ispitamo i svoje znanje o
nužnosti djelotvorne vjere i da sebe
upitamo: je li moja osobna vjera
doista djelotvorna.
U našoj zajedničkoj poslanici na
početku „Godine vjere“ mi smo
biskupi uzeli sebi za zadaću da ćemo
tijekom ove godine zajedno sa svima
vama,
članovima
naših
nad/biskupijskih
zajednica,
posvješćivati i službeni nauk naše
Crkve, koji se nalazi u Katekizmu
Katoličke Crkve.
Kad Katekizam govori o čovjeku
pojedincu i i ljudskom društvu, on
naglašava da svaki „čovjek – uz
osobni poziv na blaženstvo, kao
bitnu sastavnicu svoje naravi i svoga
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poziva, ima i društvenu dimenziju.
Svi su ljudi pozvani k istoj svrsi,
samome Bogu. Ljubav prema
bližnjemu neodjeljiva je od ljubavi
prema Bogu“ (KKC, 401). Govoreći
o nužnosti ljudske solidarnosti,
Katekizam
ističe
najprije
da
solidarnost „izvire iz ljudskog i
kršćanskog bratstva“. Onda tumači
da se ona „izražava ponajprije u
pravednoj razdiobi dobara, u
pravičnoj plaći za rad i u zalaganju
za pravedniji društveni poredak.
Krjepost solidarnosti ostvaruje i
uzajamnost duhovnih dobara vjere,
koja su još važnija od onih
materijalnih“ (KKC, 414).
Naš život protječe u vremenu, koje
nam je dodijeljeno, da ono što svaki
od nas posjeduje, učinimo ne samo
za sebe nego i za druge što
korisnijim
i
tako
ujedno
doprinesemo
općem
dobru
čovječanstva. Naša je zadaća kao
Kristovih učenika i suradnika da u
svome životu dadnemo konkretni
oblik, izgled djelima naše vjere, naše
nade, naše ljubavi, naše radosti, naše
istinoljubivosti, naša pravednosti,
naše miroljubivosti, jer prema svim
tim vrijednostima čezne svako
ljudsko srce. U svjetlu kršćanske
poruke i kršćanske vjere, mi trebamo
znati da je naš život na zemlji
vrijeme milosti Božje, u kojem nas
naš Stvoritelj stavlja na kušnju i
ispituje naše srce i dušu u
svakodnevnom ispunjavanju zadaća
koje ima i naša vjera i nada i ljubav.
Ako naša vjera ne prožima naše
djelovanje, onda je ona beskorisna za
naše spasenje; ona je mrtva. Naš
narod veli: vjera bez djela je kao
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zdjela bez jela. Vjernici bez življene
i djelotvorne vjere su zapravo živi
mrtvaci. Takvima će se Gospodin,
koji će, kako je obećao, doći kao
Sudac obratiti: „Nosite se od mene,
nikada vas nisam poznavao“ (MT
7,23), iako se oni kao kršćani kite
njegovim imenom i njemu se
obraćaju s „Gospodine“!
Što će taj isti Gospodar svega
stvorenog, pa i svakog od nas – tada
reći nama? To nam ne može niti
smije nikako biti svejedno!
Nama je dobro poznato da svaki
čovjek za svoj život potrebuje
materijalna i duhovna dobra.
Također lako možemo uočiti da
jedni trebaju više jedno, drugi drugo,
a treći i jedno i drugo. Svaki od nas
možda i za sebe može reći da je on u
usporedbi s nekim drugima siromah.
Ali, ako ja znam da ima – čak i u
mojoj životnoj sredini – ljudi koji
daleko više oskudijevaju nego ja,
onda to meni kao kršćaninu ne može
niti smije biti svejedno, i ja nemam
pravo samo tužiti se na svoju
situaciju. Posjedovanje određenih
duhovnih ili materijalnih dobara jest
obveza i prema sebi i prema drugima.
Nije dovoljno da samo neki
materijalni dar udijelim nekome tko
je u potrebi, kako bih umirio svoju
savjest. Onaj, koji je u nevolji treba
puno više nego samo taj moj
materijalni dar. On želi da ga ja kao
osobu uzmem ozbiljno, da se
pobrinem za njegovu konkretnu
situaciju, da se zauzmem za njega.
Svaki takav čovjek je čovjek kao i ja
i zato ga ne smijem prepustiti da sam
rješava svoje probleme, jer ih on

redovito neće sam moći riješiti.
Takva naša braća i sestre trebaju
našu pomoć, našu naklonost i skrb.
Upravo je to područje djelovanja
gdje se i naši župni Caritasi,
biskupijski Caritasi ili Caritas naše
Biskupske konferencije još više
moraju angažirati svojim ustrajnim,
nenadomjestivim i sustavnim radom.
Caritas, kao organizirano djelovanje
naših crkvenih zajednica, mora
ispunjavati tu svoju zadaću u
senzibiliziranju
i
izgrađivanju
savjesti svih naših vjernika katolika,
kako bi svakome od njih bilo jasno
kako Kristovo Evanđelje i kršćanska
vjera nalažu da je bezuvjetno nužno
biti osjetljiv za druge, i drugima se –
prema
svojim
mogućnostima
posvetiti, sa sviješću da svaki takav
postupak ujedno doprinosi rastu i
plodnosti
kršćanske
vjere,
vjerodostojnosti nas kršćana u našem
životom okruženju i ostvarenju
općeg dobra.
A kad je u pitanju sudjelovanje nas
katolika u ostvarenju općeg dobra,
Katekizam nas ovako poučava:
„Svako, prema svome položaju i
ulozi, sudjeluje u promicanju općeg
dobra poštivanjem pravednih zakona
i prihvaćenjem zaduženja za
područja u kojima je osobno
odgovoran kao što su skrb za vlastitu
obitelj i zalaganje na vlastitome
poslu. Nadalje, koliko je moguće,
građani moraju aktivno sudjelovati u
javnome životu“ (410), osobito u
„poštivanju i promicanju temeljnih
prava ljudske osobe, u razvijanju
duhovnih i vremenitih dobara osoba
i društva, u izgradnji, čuvanju i

promoviranju mira i sigurnosti za
sve“ (408).
Nauk naše svete Crkve je jasan: svi
smo mi ljudi stvoreni na sliku i
priliku Božju. Svi smo pozvani na
život vječni. Radi svih nas ljudi i
radi našega spasenja jedinorođeni
Sin Božji Isus Krist sišao je s Nebesa,
utjelovio se i postao čovjekom,
našim bratom po tijelu. To slavimo
na najradosniju našu svetkovinu –
Božić. Svi smo mi bez razlike djeca
jednog nebeskog Oca i svi
međusobno braća i sestre u istom
Isusu Kristu. Blaženi papa Ivan
XXIII. rekao je: „Bog nije ljude
stvorio kao neprijatelj, nego kao
braću i sestre.“ To je temelj
jednakosti i prava na punu
ravnopravnost svih ljudi i svih
naroda.
Ako bi se ta nauka stvarno provela u
djelo – barem kod nas katolika pa i
kršćana u našoj zemlji – onda bi se
sigurno pružila kvalitetna pomoć u
pravednom rješavanju naših domaćih
mnogobrojnih aktualnih društvenih i
gospodarskih
problema.
Nema
nikakve dvojbe da današnja politička,
socijalna i gospodarska bijeda u
našoj zemlji ima mnogo uzroka. Ali,
glavni je uzrok otpad mnogih naših
sugrađana od Boga, ili nedovoljno
poznavanje objavljenog i među nama
prisutnog Boga – Čovjekoljupca i
nedovoljne naše suradnje s njime,
čak i od strane nas, koji tvrdimo da u
njega vjerujemo.
Ako je tako, ne mora tako biti!
Poduzmimo – uz Božju pomoć – svi
mi, svaki najprije kod sebe, da bude
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više vjerodostojnosti u našem
kršćanskom
imenu
i
našem
ponašanju, pa će nam i život biti
sadržajniji, ispunjeniji, sretniji i za
vječnost plodniji. A proslavljanje
Božića, Rođenja našeg Spasitelja i
Spasitelja svih ljudi, bit će nam
istinitije i radosnije. Amen!
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Banja Luka, 10. 12. 2012.
Franjo Komarica, biskup banjolučki,
predsjednik Caritasa Biskupske,
konferencije Bosne i Hercegovine

SUSRETI UZ SUDJELOVANJE DELEGATA
BISKUPSKE KONFERENCIJE BIH
Poruka narodu Božjem s XIII. redovnog zajedanja
Biskupske sinode
Braćo i sestre,
„Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista“ (Rm 1,7).
Mi biskupi cijelog svijeta okupljeni, na poziv Rimskog biskupa u Vatikanu,
da bi promišljali o „novoj evangelizaciji za prenašanje kršćanske vjere“, prije
nego što ćemo se vratiti mjesnim crkvama, želimo se obratiti svima vama, da
bi podržali i usmjerili služenje Evanđelju u različitim kontekstima u kojima
svjedočimo danas.
1. Kao Samarijanka na zdencu
Nadahnimo se stranicom Evanđelja: susretu Isusa sa Samarijankom ( Iv 4, 542). Nema muškarca ili žene, koji se u svojem životu ne nađe, kao žena iz
Samarije, pored zdenca sa praznim krčagom u nadi da će naći ispunjenje
najdublje želje srca, koja jedino može dati potpuno značenje bivstvovanja.
Danas, postoje mnogi zdenci koji se pružaju žeđi čovjeka, ali ih treba
razlikovati da bi se izbjegle zagađene vode. Žurno je usmjeriti traženje, da se
ne padne u zamke razočarenja, koja mogu biti pogubna.
Kao Isus na zdencu Sihar i Crkva osjeća potrebu sjesti pored muškaraca i
žena ovog vremena da bi uprisutnili Gospodina u njihovom životu, tako da
ga mogu susresti, jer samo njegov Duh je voda koja daje istiniti i vječni život.
Samo je Isus sposoban prozrijeti dubinu našeg srca i objaviti nam našu
istinu:“ Kazao mi je sve što sam počinila.“, povjerila je žena svojim
sugrađanima. Ova riječ naviještanja - kojoj se pridružuje pitanje koje se
otvara vjeri: „Da to nije Krist?“ – pokazuje kako tko je jednom primio novi
život u susretu sa Isusom, ne može ne postati navjestitelj istine i nade za
druge. Obraćena grješnica postaje navjestiteljica spasenja i vodi k Isusu cijeli
grad. Od prihvaćanja svjedočanstva ljudi će prijeći na osobno iskustvo
susreta: „Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i
znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta“.
2. Nova evangelizacija
Voditi muškarce i žene našeg vremena Isusu, susretu sa njime, žurna je
potreba koja je prisutna u svim regijama svijeta, drevne i novije
evangelizacije. Svugdje se osjeća potreba oživljavanja vjere koja je u
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opasnosti zatamnjenja u kulturnim kontekstima koji sprečavaju osobno
ukorijenjenje i društvenu prisutnost, jasnoću sadržaja i dosljednost plodova.
Ne radi se o započinjanju svega iznova, već – apostolskom gorljivošću Pavla,
koji kaže: „Jao meni ako evanđelja ne navješćujem!“ (1 Kor 9,16) – uključiti
se u dugi hod naviještanja Evanđelja koje je, od prvih stoljeća kršćanske ere
do danas, prošlo kroz povijest i izgradilo zajednice vjernika na svim
stranama svijeta. Male ili velike one bile, plod su predanosti misionara i ne
malog broja mučenika, naraštaja Isusovih svjedoka kojih se sa zahvalnošću
sjećamo.
Promijenjeni socijalni , kulturni, ekonomski, politički i vjerski scenariji
pozivaju nas na nešto novo: živjeti na obnovljeni način naše zajedničko
iskustvo vjere i naviještanja, preko evangelizacije „nove u svom žaru,
metodama i izričajima“, (Ivan Pavao II, Govor XIX zasjedanju CELAMA,
Port-au-Prince 9. ožujka 1983,, br. 3) kako je rekao Ivan Pavao II,
evangelizacije , kako je podsjetio Benedikt XVI, koja je namijenjena
„prvenstveno osobama koje su se, iako krštene, udaljile od Crkve i žive bez
da se nadahnjuju na kršćanskoj praksi […],da se pomogne tim ljudima u
ponovnom susretu s Gospodinom, koji jedini daje duboki smisao i mir našem
bivstvovanju; za omogući ponovno otkrivanje vjere, izvora milosti koja
donosi radost i nadu u njihov osobni, obiteljski i društveni život“ . (Benedikt
XVI., Homilija na misi svečanog otvaranja XIII redovnog
zasjedanja Biskupske sinode u Rimu, 7. listopada 2012.)
3. Osobni susret s Isusom Kristom u Crkvi
Prije nego se nešto kaže o oblicima koji trebaju obilježiti novu evangelizacija,
osjećamo potrebu reći vam, s dubokim uvjerenjem, da je za vjeru odlučan
odnos koji se uspostavlja s osobom Isusa, koji nam prvi dolazi ususret. Djelo
nove evangelizacije se sastoji u ponovnom predlaganju srcu i umu, ne tako
rijetko smetenim i zbunjenim, muškarca i žena našega vremena, ali najprije
nama samima, ljepotu i vječnu novost susreta s Kristom. Pozivamo sve vas
da razmotrite lik Gospodina Isusa Krista, uđete u tajnu Njegova bića, kojeg
je dao za nas na križu, potvrđenog kao dar Oca u Njegovom uskrsnuću od
mrtvih i priopćenog nama po Duhu. U osobi Isusa Krista, otkriva se tajna
ljubavi Boga Oca za cijeli ljudsku obitelj, koju on nije htio pustiti na
nemilost vlastite nemoguće samostalnosti, već ju je pridružio sebi u
obnovljenom savezu ljubavi.
Crkva je mjesto kojeg Krist pruža kroz povijest da Ga se može susresti, jer
On joj je povjerio svoju Riječ, krštenje koje nas čini djecom Božjom,
Njegovo tijelo i krv, milost oproštenja grijeha, osobito u sakramentu
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Pomirenja, iskustvo zajedništva koje je odraz otajstva Presvetog Trojstva,
snage Duha koji rađa ljubav prema svima.
Potrebno je osmisliti gostoljubljive zajednice, u kojima bi svi
marginalizirani trebali pronaći svoj dom, konkretna iskustva zajedništva,
koja bi snagom goruće ljubavi - "Vidi kako se ljube međusobno" (Tertulijan,
Apologetik 39, 7) –privukla izgubljeni pogled suvremenog čovječanstva.
Ljepota vjere mora zasjati, posebno u svetoj liturgiji, nedjeljnoj Euharistiji
iznad svega. Upravo u liturgijskim slavljima, Crkva otkriva vlastiti lik djela
Božjeg i čini vidljivim, s riječima i činima. značenje Evanđelja,.
Danas mi moramo učiniti pristupačnim praktična iskustva Crkve, umnožiti
zdence na koje pozivati žedne muškarce i žene, i da tamo mogu susresti Isusa,
ponuditi oaze u pustinjama života. Zato su odgovorne kršćanske zajednice, a
u njima svaki Gospodinov učenik pojedinačno: svakome je
povjereno nezamjenjivo svjedočanstvo, kako bi Evanđelje moglo susresti
bivstvovanja svih; stoga se smo pozvani na svetost života.
4. Prigode za susret s Isusom i slušanja Pisma
Netko će upitati kako sve to ostvariti. Ne radi se o izmišljanju tko zna
kakvih novih strategija kao da je Evanđelje proizvod koji se stavlja na tržište
religija, već otkriti načine kako su se osobe približile Isusu i kako ih je On
pozvao, da bi isti način primijenili u uvjetima našeg vremena.
Podsjećamo na primjer kako se je Isus pozvao Petru, Andriji, Jakovu i Ivanu
u kontekstu njihova posla, kako je Zakej mogao preći od puke znatiželje do
topline zajedničkog obroka s Učiteljem, kako je rimski satnik zatražio pomoć
tijekom bolesti voljene osobe, kako Ga je slijepac od rođenja zazvao kao
osloboditelja vlastite odbačenosti , kako su Marta i Marija bile nagrađene za
gostoprimstvo doma i srca Njegovom nazočnošću. Mogli bi smo ići dalje,
listanjem stranica Evanđelja i pronalaženjem tko zna kolikih načina kojima
su se ljudi otvorili u najrazličitijim okolnostima Kristove prisutnosti. Isto
možemo učiniti sa onim što Pisma govore o misionarskim iskustvima
apostola u prvoj Crkvi.
Često čitanje Svetog Pisma, osvijetljenog Predajom Crkve, koja nam ga
povjerava i autentično tumači, nije samo obvezan korak u poznavanju
sadržaja Evanđelja, odnosno osobe Isusa Krista u kontekstu povijesti
spasenja, već pomaže otkriti prostore susreta sa Njime, pomaže otkriti
susretu mjesta sa Njime, uistinu evanđeoske načine, ukorijenjene u osnovnim
dimenzijama ljudskog života: obitelji, poslu, prijateljstvu, siromaštvu i
kušnjama života, itd..
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5. Evangelizirati sebe i otvoriti se obraćenju
Međutim, jao onome koji misli da se nova evangelizacija ne odnosi na
njega. Ovih dana među nama biskupima dignuli su se glasovi podsjećajući,
da za moći evangelizirati svijet, Crkva mora osluškivati Riječ. Poziv na
evangeliziranje se pretvara u poziv na obraćenje.
Iskreno osjećamo da moramo prvenstveno obratiti nas same moći Krista, koji
je jedino sposoban činiti novo, prije svega naša bijedna bića. Ponizno
moramo priznati da siromaštvo i slabost Isusovih učenika, posebno njegovih
poslužitelja, opterećuju vjerodostojnost poslanja. Zasigurno smo svjesni, kao
prvi mi biskupi, da nećemo moći nikada biti na razini Gospodinova poziva i
povjerenog nam Evanđelja za naviještanje ljudima. Znamo da ponizno
moramo priznati našu ranjivost u ranama povijesti i ne ustručavamo se
priznati naše osobne grijehe. Međutim, uvjereni smo i da snaga Gospodnjeg
Duha može obnoviti njegovu Crkvu i učiniti sjajnom njegovu haljinu, ako
ćemo se pustiti od Njega oblikovati. To pokazuju životi svetaca čiji život i
spomen je povlašteni instrument nove evangelizacije.
Kada bi ova obnova bila povjerena našim snagama, bilo bi razloga za sumnju,
ali obraćenje kao i evangelizacija u Crkvi nema u glavnim ulogama nas
bijedne ljude, već Dug samog Gospodina. Tu je naša snaga i naša sigurnost
da zlo neće imati posljednju riječ ni u Crkvi ni u povijesti:“ Neka se ne
uznemiruje vaše srce i neka se ne straši“ (Iv 4,27).
Djelo nove evangelizacije se oslanja na ovu vedru sigurnost. Uvjereni smo u
nadahnuće i snagu Duha, koje nas uči što moramo reći i što moramo raditi i u
najtežim trenucima. Stoga je naša dužnost pobijediti bojazan vjerom,
obeshrabrenja nadom i ravnodušnost ljubavlju.
6. Iskoristiti nove mogućnosti u današnjem svijetu evangelizacije
Ova vedra hrabrost također podržava naš pogled na suvremeni svijet.
Ne osjećamo se zastrašeni uvjetima vremena u kojem živimo. Naš je svijet
prepun proturječnosti i izazova, međutim on ostaje Božje djelo ranjeno zlom,
i još uvijek svijet koga Bog voli, njegovo polje, na kojem se može obnoviti
sjetvu Riječi, kako bi ponovno urodila plodom.
Nema mjesta za pesimizam u glavama i srcima onih koji znaju da je njihov
Gospodin pobijedio smrt i da Njegov Duh snažno djeluje u povijesti. S
poniznošću, ali i odlučnošću - koja dolazi iz sigurnosti da istina na kraju
pobjeđuje - pristupamo ovom svijetu, i želimo vas vidjeti da na poziv
Uskrsloga budete svjedoci Njegovog imena. Naša je Crkva živa i suočava se
izazovima povijesti hrabrošću vjere i svjedočanstva njezine djece.
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Znamo da se u svijetu moramo suočiti sa bitkom „protiv Vrhovništava, protiv
Vlasti“i „protiv zlih duhova ", (Ef 6,12). Ne krijemo probleme koje ti izazovi
nameću, ali oni nas ne plaše. To se odnosi prije svega na fenomen
globalizacije, koja mora biti za nas mogućnosti za širenje prisutnosti
Evanđelja. Isto tako, migracije - unatoč tereta patnji koje donose i kojima
želimo biti bliski prihvaćajući našu braću – su prigode, kao što se dogodilo u
prošlosti, širenje vjere i zajedništva u različitosti njegovih oblika.
Sekularizacija, ali i kriza hegemonije politike i države, zahtijevaju od Crkve
da promisle svoju prisutnost u društvu, bez odustajanja. Mnogi i novi oblici
siromaštva otvaraju nove neviđene prostore u službi ljubavi: naviještanje
Evanđelja obvezuje Crkvu da bude sa siromašnima i brine za njihove patnje,
kao što je činio Isus. Također, i u najkrutijim oblicima ateizma i
agnosticizma osjećamo da možemo prepoznati, čak i na proturječne načine,
ne prazninu, već nostalgiju, iščekivanje koje čeka odgovarajući odgovor.
Pred pitanjima koje dominantne kulture stavljaju pred vjeru i Crkvu
obnavljamo naše povjerenje u Gospodina, znajući da je i u tim kontekstima
Evanđelje nositelj svjetla i da je sposobno zacijeliti svaku slabost čovjeka.
Nismo mi ti koji vodimo djelo evangelizacije, već Bog, kako je podsjetio
Papa: "Prva riječ, pravi poticaj, pravo djelovanje dolazi od Boga i samo
uključujući se u ovu božansku inicijativu, moleći za tu božansku inicijativu,
možemo i mi postati - s Njim i u Njemu - evangelizatori ". (Benedikt XVI.,
Meditacija na prvom kongregaciji XIII redovnoj općeg zasjedanja Biskupske
sinode u Rimu, 8. listopada 2012.)
7. Evangelizacija, obitelj i vjerski život
Već od prve evangelizacije u slijedu naraštaja prenošenje vjere je našlo
svoje prirodno mjesto u obitelji. U njoj - s posebnom ulogom žena, ali ovime
ne želimo omalovažiti lik oca i njegovu odgovornost - znakovi vjere,
prenošenje temeljnih istina, odgoj u molitvi, svjedočanstvo plodova ljubavi
bili su utisnuti u život djece i mladih u kontekstu skrbi koju svaka obitelj
njeguje za rast svoje djece. Iako u različitosti geografskih, kulturnih i
društvenih situacija, svi su biskupi na Sinodi potvrdili ovu temeljnu ulogu
obitelji u prenašanju vjere. Ne može se zamisliti novu evangelizaciju bez
osjećaja odgovornosti za naviještanje Evanđelja obitelji i ne pružajući im
potporu u zadaći odgoja.
Ne prikrivamo činjenicu da svaka obitelj, koju čini brak muškarca i žene, i
time postajući "jedno tijelo" (Mt 19,6) otvorena za života, svugdje prolazi
čimbenike krize, okružena je modelima života koji je penaliziraju,
zanemarena je od strane politika društva kojeg je osnovna jedinica, nije
uvijek poštovana i podržana u svojim ritmovima ni od crkvene zajednice.
Upravo to nas potiče reći da moramo posebno brinuti o obitelji i za njeno
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poslanje u Crkvi i društvu, razvijajući podrške praćenja prije i nakon
vjenčanja. Također, želimo izraziti našu zahvalnost mnogim ženama i
kršćanskim obiteljima, koje svojim svjedočenjem, pokazuju svijetu iskustvo
zajedništva i služenja koji je sjeme jednog mirnijeg i bratskijeg društva.
Razmišljali smo i o onima čije obiteljske situacije i suživot da ne
odražavaju sliku jedinstva i ljubavi za cijeli život koju im je Gospodin
povjerio. Postoje parovi koji žive zajedno bez sakramentalne veze braka;
umnažaju se nepravilne obiteljske situacije kao posljedica neuspjeha
prethodnih brakova; bolni događaji u kojima također pati odgoj vjere vlastite
djece. Svima njima želimo reći da ljubav Gospodina ne napušta nikoga, da
Crkva ih ljubi i da je gostoljubivi dom za sve, da ostaju članovi Crkve, iako
ne mogu primati sakramentalno odriješenje i Euharistiju. Katoličke zajednice
neka budu otvorene prema onima koji žive u takvim situacijama i neka
podržavaju hod obraćenja i pomirenja.
Obiteljski život je prvo mjesto u kojoj se Evanđelje susreće sa redovitim
životom i pokazuje svoje sposobnosti transformacije temeljnih uvjeta
bitstvovanja na horizontu ljubavi.Nije manje važno za svjedočanstvo Crkve
pokazati kao taj život s vremenom ima svoj završetak koji ide preko povijesti
ljudi i ulazi u vječno zajedništvo s Bogom. Samarijanki se Isus ne predstavlja
jednostavno kao onaj koji život daje, već onaj koji daruje „život vječni“ (Iv
4,14). Božji dar, koga vjera uprisutnjuje nije samo jednostavno obećanje
boljih uvjeta u ovom svijetu, već navještaj da je krajnji smisao života izvan
ovog svijeta, u punom zajedništvu s Bogom koje nas čeka na kraju vremena.
Posebni svjedoci tog vanzemaljskog horizonta smisla ljudskog bivstvovanja
su u Crkvi i svijetu oni koje je Gospodin pozvao na posvećeni život, život
koji jer je upravo potpuno posvećen njemu, u ostvarivanju siromaštva,
čistoće i poslušnosti, je znak budućeg svijeta koji relativizira svako dobro
ovoga svijeta. Od članova Biskupske sinode neka dođe našoj braći i sestrama
zahvalnost za njihovu vjernost Gospodinovom pozivu i za doprinos koji su
dali i daju poslanju Crkve, poticaj na nadu u situacijama koje nisu lake za
njih u ovim vremenima promjena, poziv da se potvrde kao svjedoci i
promicatelji nove evangelizacije u različitim područjima života ovisno o
karizmi koju im postavlja njihova pojedinačna ustanova.
8. Crkvene zajednice i mnogi djelatnici evangelizacije
Djelo evangelizacije nije zadatak nekoga u Crkvi već crkvenih zajednica kao
takvih, gdje se ima pristup potpunosti instrumenata susreta sa Isusom: Riječi.
Sakramentima, bratska zajednica, služba milosrđa, poslanje.
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U tom vidiku izlazi na vidjelo uloga župe, kao prisutnost Crkve na teritoriju
na kojem ljudi žive, „vodoskok naselja“, kako je volio nazivati Ivan XIII, na
kojom se svi mogu napiti, pronaći svježinu Evanđelja. Njene uloge se ne
može odreći, iako su se promijenile uvjeti koji mogu zahtijevati stvaranje
manjih zajednica ili povezivanje u širim kontekstima. Potičemo naše župe da
tradicionalnom župnom pastoralu naroda Božjega pridruže nove oblike
poslanja koje zahtijeva nova evangelizacija. One moraju obuhvatiti različite
izričaje pučke pobožnosti.
U župi nastavlja biti odlučujuća svećenička služba, oca i pastira svog naroda.
Biskupi ovog zasjedanja izražavaju svim svećenicima zahvalnost i bratsku
blizinu za njihovu ne laku zadaću i pozivaju na čvršće veze između
biskupijskog svećenstva, na sve intenzivniji duhovni život, stalnu formaciju
koja ih osposobljava suočiti se sa promjenama.
Pored svećenika neka se podržava prisutnost đakona, kao i pastoralno
djelovanje kateheta i drugih ministerialnih i animaciskih uloga na polju
naviještanja i kateheze, liturgijskog života, karitativne službe, kao i različiti
oblici sudjelovanja i suodgovornosti vjernika, muškaraca i žena, kojima zbog
njihovog višestrukog služenja u našim zajednicama ne možemo nikad biti
dovoljno zahvalni. I svih njih molimo da budu prisutni i služe Crkvi u
perspektivi nove evangelizacije brinući se za vlastitu kršćansku i ljudsku
formaciju, poznavanje vjere i osjetljivost na današnje kulturne fenomene.
Gledajući na laike posebna riječ ide različitim oblicima starih i novih udruga,
kojei zajedno se crkvenim pokretima i novim zajednicama, su izričaj
bogatstva darova Duha Crkvi. I ovim oblicima života i zauzetosti u
Crkvi izražavamo našu zahvalnost, potičući ih na vjernost vlastitoj karizmi i
uvjerenog crkvenog zajedništva, posebno u konkretnom kontekstu mjesnih
Crkvi.
Svjedočiti Evanđelje nije privilegij ikoga. Radosno prepoznajemo prisutnost
tolikih muškaraca i žena koji su svojim životom znak Evanđelja u svijetu.
Prepoznajemo ih i u toliko naše kršćanske braće i sestara s kojima jedinstvo
nažalost još uvijek nije potpuno, ali koji su također obilježeni Gospodinovim
Krštenjem i Njegovi su navjestitelji. Ovih je dana bilo dirljivo iskustvo za
nas čuti glasove toliko utjecajnih lidera Crkava i crkvenih zajednica, koji su
svjedočili svoju žeđ za Kristom i njihovu predanost naviještanju Evanđelja,
koji su također uvjereni da svijetu je potrebna nova evangelizacija. Zahvalni
smo Gospodinu za ovo jedinstvo o potrebi poslanja.
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9. Da bi mladi mogli susresti Krista
Mladi ljudi su nam posebno pri srcu, jer su važan dio čovječanstva i Crkve, a
oni su također budućnost. Pogled biskupa na njih je daleko od pesimističnog.
Zabrinut da, ali ne i pesimističan. Zabrinuti jer upravo prema njima su
usmjerene najagresivniji poticaji vremena; međutim, ne pesimisti jer prije
svega, ponavljamo, Kristova ljubav je ona što pokreće kotač povijesti, ali i
zato što smo vidjeli u našim mladima težnje mladih za autentičnost, istinu,
slobodu, velikodušnost, za koje vjerujemo da je Krist odgovor koji ispunja.
Želimo ih podržati u njihovom traženju i potaknuti naše zajednice da
ih bezrezervno slušaju, dijalogiziraju i odgovore hrabro prema teškim
uvjetima mladih. Da se istakne, a ne ubija snaga njihova entuzijazma. Dati
im podršku u pravednoj borbu protiv zabluda i interesnih spekulacija
svjetovnih vlasti, zainteresiranih za trošenje energije i velikodušnosti mladih
u njihovu korist, oduzimajući im bilo zahvalno sjećanje na prošlost i svaku
duboku viziju budućnosti.
Nova evangelizacija u svijetu mladih je izazovno područje, ali je također
osobito obećavajuće, kao što pokazuju ne mala iskustva, od velikih
okupljanja, kao što je Svjetski dan mladih do onih prikrivenijih ali zato
ne manje snažnijih, kao što su različita iskustva duhovnosti, služenja i
misionarenja. Mladima treba priznati aktivnu ulogu u djelu evangelizacije
osobito prema njihovu svijetu.
10. Evanđelje u dijalogu s kulturom, ljudskim iskustvom i religijama
Nova evangelizacija ima u svojem središtu Krista i pozornost prema ljudskoj
osobi, da bi se ostvario susret s Njim. No, Njegovi su horizonti široki kao
svijet, i ne završavaju sa nijednim ljudskim iskustvom. To znači da ona
njeguje s posebnom pažnjom dijalog s kulturama, u uvjerenju da se može
naći u svakoj od njih "sjeme Riječi" o kojem su pričali drevni oci. Napose,
novoj evangelizaciji je potreban obnovljeni savez između vjere i razuma, u
uvjerenju da vjera ima svoje resurse da prihvati svaki plod zdravog
razuma otvorenog transcendenciji i ima snagu sanirati granice i
proturječnosti u koje razum može pasti. Vjera ne zatvara oči ni pred bolne
upite prisutnosti zla u životu i povijesti čovječanstva, crpeći svjetlo nade u
Kristovu uskrsnuću.
Susret između vjere i razuma njeguje i zauzetost kršćanskih zajednica na
ogromnom polju odgoja i kulture. Tu posebno mjesto zauzimaju obrazovne i
istraživačke ustanove: škole i sveučilišta. Gdje god se razvijaju spoznaje
čovjeka i odgaja, Crkvi je drago doprinijeti svojim iskustvom i vlastitim
doprinos formiranju osobe u njenoj cjelokupnosti. U tom kontekstu, posebnu
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pažnju treba posvetiti katoličkim školama i katoličkim sveučilištima, u
kojima otvaranje transcendenciji, vlastitoj svakom iskrenom, istinskom
kulturnom i odgojnom hodu, mora biti dovršen u susretu s Isusom Kristom i
njegovom Crkvom. Biskupi su zahvalni onima koji se, u često teškim
situacijama, zato zauzimaju.
Evangelizacija zahtijeva da se posveti djelotvorna pozornost svijetu
društvenih komunikacija, putu na kojemu se, osobito u novim medijima,
križaju toliki životi, pitanja i očekivanja. Mjesto gdje se često formira
savjest i određuju vremena i sadržaj življenog života. Nova su prigoda za
doći do srca čovjeka.
Posebno područje susreta između vjere i razuma danas je u dijalogu s
znanstvenim spoznajama. One , same po sebi nisu daleko od vjere, kao
manifestacija duhovnog načela koga je Bog stavio u svoja stvorenja, a
koja omogućavaju da shvati racionalne strukture koje su u temelju stvaranja.
Kada znanost i tehnologija ne zatvaraju shvaćanje čovjeka i svijeta u nasušni
materijalizam, postaju dragocjeni saveznik u razvoju humanizacije života. I
onima koji su sudjelovali na ovom osjetljivom frontu spoznaje zahvaljujemo.
Veliko hvala također muževima i ženama koji se bave drugim izričajem
ljudskog genija, umjetnosti u svojim različitim oblicima, od najstarijih do
najnovijih. U svojim djelima, jer žele oblikovati stremljenje čovjeka prema
ljepoti, prepoznajemo posebno značajan izričaj duhovnosti. Zahvalni smo im
kada sa svojim ostvarenjima ljepote pomažu učiniti jasnim ljepotu Božjeg
lica i njegovih stvorenja. Put ljepote je posebno učinkovit način u novoj
evangelizaciji.
Osim umjetnika i cijelokupan rad čovjeka privlači našu pozornost, kao
prostor u kojem kroz rad, on postaje suradnik Božjeg stvaranja. Svijet
gospodarstva i rada želimo podsjetiti da svjetlo Evanđelja upozorava:
osloboditi rad od uvjeta koji često puta postaju nepodnošljivi teret i
neizvjesnom perspektivom, kojoj često prijeti nezaposlenost, posebno među
mladim ljudima; staviti osobu u središte ekonomskog razvoja; osmisliti taj
isti razvoj kao prigodu za rast čovječanstva u pravdi i jedinstvu. Čovjek
radom s kojim preobražava svijet je pozvan i zaštiti biljeg kojega je Bog dao
svome stvaranju, i zbog naše odgovornost za naraštaje koji dolaze.
Evanđelje osvjetljava stanje patnje u bolesti, u kojoj kršćani trebaju prenijeti
blizinu Crkve onima koji su bolesni ili invalidi i zahvalnost onima koji rade s
puno profesionalizma i humanosti za njihovu njegu.
Jedno od područja u kojima svjetlo Evanđelja može i treba sjati da rasvijetliti
korake čovječanstva je politika, od koje se traži zauzetost u velikodušnoj i
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transparentnoj skrbi za opće dobro, poštujući puno dostojanstvo ljudske
osobe, od njegove začeća do naravne smrti, obitelji utemeljene na braku
između muškarca i žene, slobodu obrazovanja, promicanje vjerske slobode;
otklanjanje uzroka nepravdi, nejednakosti, diskriminacije, rasizma, nasilja,
gladi i rata. Traži se jasno svjedočanstvo kršćana da u političkom
djelovanju žive zapovijed ljubavi.
Dijalog Crkve ima prirodnog sugovornika u sljedbenicima religija.
Evangelizira se jer smo uvjereni u istinitu Krista, a ne protiv nekoga.
Isusovo Evanđelje je mir i radost, i njegovi učenici radosno prepoznavaju
ono što je istinski i dobri vjerski duh ljudi znao vidjeti u svijetu koga je
stvorio Bog, te ga je izrazio u oblikovanju različitih religija.
Dijalog između vjernika različitih religija želi biti doprinos miru, odbacuje
sve oblike fundamentalizma i osuđuje sve oblike nasilja koji se
dešavaju vjernicima, kršenja ljudskih prava. Crkve diljem svijeta su bliske u
molitvi i bratstvu braći koja pate i traže da oni koji drže sudbine naroda
zaštite prava svih na slobodu izbora, ispovijedanja i svjedočenja vjere.
11. Godina vjere, spomen na Drugi vatikanski koncil i uporište u
Katekizmu Katoličke Crkve
Na otvorenom putu nove evangelizacije možemo se koji puta osjećati kao u
pustinji, okruženi opasnostima i bez uporišta. Sveti Otac Benedikt XVI. u
homiliji na misi otvorenja Godine vjere, govorio je o „širenju duhovne
pustinje“ koja napreduje u posljednjim desetljećima, ali nas je i ohrabrio
ustvrdivši da „upravo polazeći od iskustva te pustinje, od te praznine
možemo iznova otkriti radost vjerovanja, njezinu bitnu važnost za nas
muškarce i žene. U pustinji se iznova otkriva vrijednost onoga što je bitno za
život“, (Propovijed na misi za otvaranja Godine vjere, Rim 11. listopada
2012.) U pustinji, poput Samarijanke, traži se voda i bunar da se je može
crpsti: blago onomu koji susreće Krista!
Zahvaljujemo Svetom Ocu za dar Godine vjere, dragocjen uvod u hodu nove
evangelizacije. Također mu zahvaljujemo što je povezao ovu Godinu sa
zahvalnim spomenom na pedesetu obljetnicu otvaranja Drugog vatikanskog
sabora, čiji nauk, temeljan za naše vrijeme, blista u Katekizmu Katoličke
Crkve, ponovno predloženom dvadeset godina nakon objavljivanja kao
sigurno uporište vjere. Važne obljetnice, omogućavaju da ponovimo
ustvrdimo našu snažnu privrženost Saboru i našu čvrstu predanost da se
nastavi punom primjenom.
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12. Razmatranje otajstva i blizu siromašnih
U tom vidiku želimo naznačiti svim vjernicima dva izričaja života vjere koja
se čine osobito važnim za svjedočenje u novoj evangelizaciji.
Prvi dar je razmatranje otajstva. Samo iz klanjajućeg pogleda na otajstvo
Boga, Oca, Sina i Duha Svetog, samo iz dubine šutnje koja se nameće kao
maternica koja prihvaća jedinstvenu Riječ koja spašava, može niknuti
vjerodostojan svjedok za svijet. Samo ova molitvena tišina može spriječiti da
riječ spasenja bude pobrkana sa mnogim zvukovima svijeta koji je napadaju.
Na našim usnama ponovno se pojavljuju riječi zahvale, prema
onim muževima i ženama koji provode svoje živote u samostanima i
samotištima, u molitvi i razmatranju. Međutim potrebito je da
se kontemplativni trenuci isprepliću i sa svakodnevnim životom običnih
ljudi. Mjesta duše, ali i područja, koja upućuju na Boga; unutarnja svetišta i
hramovi od kamena, neka budu obvezna raskršća za tok iskustva u kojom
smo u opasnosti se izgubiti. Prostori gdje se svatko može osjećati dobrodošao,
čak i oni koji još ne znaju točno što i koga treba tražiti.
Drugi simbol vjerodostojnosti nove evangelizacije ima lik siromaha. Biti
pored onih koji su ranjeni životom nije samo vježba u društvenom životu,
nego iznad svega duhovni čin. U liku siromašnih sja Kristovo lice: " Što god
učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'" (Mt 25,40).
Siromašnima treba dati povlašteno mjesto u našim zajednicama, mjesto koje
ne isključuje nikoga, već želi biti odraz kako je Isus bio s njima povezan.
Prisutnost siromašnih u našim zajednicama je čudesno snažno: mijenja ljude
više nego govor, uči vjernosti, uči nas razumijevanju krhkost života, traži
molitvu; ukratko, vodi Kristu.
Čin ljubavi, pak, zahtijeva da bude praćen i zauzetosti za pravdu, s pozivom
koji se odnosi ma sve, bogate i siromašne. Stoga i uključivanje socijalnog
nauka Crkve na putu nove evangelizacije i briga za obuku kršćana koji se
zauzimanju za ljudski suživot u društvenom životu i politici.
13. Riječ Crkvama u različitim dijelovima svijeta
Pogled biskupa okupljenih na zajedanju Sinode obuhvaća sve crkvene
zajednice raširene po cijelom svijetu. Pogled koji želi biti jedinstven, jer je
jedan poziv na susret s Kristom, ali ne zaboravlja različitosti.
Posebnu pažnja, punu bratske ljubavi i zahvalnosti, biskupi okupljeni na
Sinodi daju kršćanima Istočnih katoličkih crkava, koje ste nasljednice prvog
širenja Evanđelja, iskustva koga njegujete s ljubavlju i vjernošću, kao i onim
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prisutnim na istoku Europe. Danas Evanđelje predlaže vama novu
evangelizacija kroz liturgiju, kateheze, svakodnevne obiteljske molitve,
postove, solidarnost među obiteljima, sudjelovanju laika u životu zajednice i
dijaloga s društvom. U ne malo konteksta, vaše su Crkve usred iskušenja i
nevolja, u kojima svjedoče sudjelovanje u Kristovu križu; neki su vjernici
prisiljeni emigrirati, i zadržavajući živu pripadnost svojim zajednicama od
kuda dolaze, mogu doprinijeti pastoralnoj skrbi i evangelizaciji u zemljama
koje su ih prihvatile. Neka Gospodin nastavi blagoslivljati i dalje vašu
vjernost i neka se nad vašom budućnosti otvore horizonti spokojnog
ispovijedanje i prakticiranja vjere u uvjetima mira i vjerske slobode.
Gledamo prema vama kršćani, muževima i ženama, koji živite u zemljama
Afrike izražavajući našu zahvalnost za svjedočanstvo Evanđelja u
često ljudski teškim životnim situacijama. Potičemo vas da date poticaj
evangelizaciji nedavno primljenoj da se izgradite kao Crkva „Božja obitelj“,
ojačate identitet obitelji i podržite zauzetost svećenika i keteheta, posebno u
malim kršćanskim zajednicama. kršćanskim zajednicama. Također je
potrebno da se razvija susret Evanđelja sa drevnim i novim kulturama.
Iščekivanje i snažan poziv svijetu politike i vladama raznih zemalja u Africi,
da u suradnji sa svim ljudima dobre volje, promiču temeljna ljudska prava i
da kontinent bude slobodan od nasilja i sukoba koji ga još uvijek muče.
Biskupi Biskupske sinode pozivaju vas kršćane Sjeverne Amerike da radosno
odgovorite na poziv za novu evangelizaciju, dok sa zahvalnošću
gledaju kako njihova još uvijek mlada povijest kršćanske zajednice je
dala velikodušne plodove vjere, ljubavi i poslanja. Moramo priznati da se
mnogi izričaji sadašnje kulture u vašim zemljama danas su daleko od
Evanđelja. To zahtijeva poziv na obraćenje, iz koga proizlazi obveza koja vas
ne stavlja izvan vaših kultura, već u njihovo središte da bi pružili svjetlost
vjere i životne snage. Dok prihvaćate u svojim velikodušnim zemljama nove
populacije imigranata i izbjeglica, budite također spremni otvoriti vrata
svojih domova vjeri. Vjerni obvezama preuzetim na sinodalnom zasjedanju
za Ameriku, budite solidarni sa Latinskom Amerikom u stalnoj
evangelizaciji zajedničkog kontinenta.
Isti osjećaj zahvalnosti zasjedanje Sinode upućuje Crkvama Latinske
Amerike i Kariba. Posebno je upečatljivo kako su se tijekom stoljeća razvili
u vašim zemljama oblici pučke pobožnosti, još ukorijenjenim u srcima
mnogih, služba milosrđa i dijaloga s kulturama. Sada, suočeni s mnogim
izazovima sadašnjice, prvenstveno siromaštvom i nasiljem. Crkva u
Latinskoj Americi i na Karibima pozvana je živjeti u trajnom stanju poslanja,
navješćujući Evanđelje radosno snadom, formirajući zajednicu pravih
učenika misionara Isusa Krista, koji pokazuju predanost njegove djece kako
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Evanđelje može biti izvor novog pravednog i bratskog društva.Vjerski
pluralizam zapitkuje vaše Crkve i zahtijeva ponovno naviještanje Evanđelja.
I vama kršćani Azije želimo pružiti riječ ohrabrenja i poticaja. Mala
manjino na kontinentu koji okuplja gotovo dvije trećine svjetskog
stanovništva, vaša je prisutnost plodno sjeme povjereno snazi Duha, koje
raste u dijalogu s različitim kulturama,s drevnim religijama, sa mnogo
siromašnih ljudi. Iako se često nalazi na marginama društva, na različitim
mjestima, čak je i progone, Crkva u Aziji, s čvrstom vjerom je dragocjena
nazočnost Kristova Evanđelja koji naviješta pravdu, život i sklad. Kršćani
Azije, čujte bratsku blizinu kršćana u drugim zemljama svijeta, koji ne mogu
zaboraviti da se na vašem kontinentu, u Svetoj Zemlji rodio, živio, umro i
uskrsnuo Isus.
Riječ zahvalnosti i nade biskupi upućuju Crkvama na europskom kontinentu,
koji je djelom danas obilježen snažnom sekularizacijom, ponekad
agresivnom, a djelom još ranjen od dugih desetljeća vlasti ideologija
neprijatelja Boga i čovjeka. Zahvalni smo prošlosti, ali i sadašnjosti, gdje je
Evanđelje stvorilo u Europi svijest i iskustva vjere odlučujuće za
evangelizaciju cijeloga svijeta, često prepune svetosti: bogatstvo teološke
misli, različiti karizmatski izričaji, najrazličitiji oblici službi ljubavi prema
siromašnima, duboko kontemplativna iskustva, stvaranje humanističke
kulture je pomoglo dati lice dostojanstvu osobe i izgradnji zajedničkog dobra.
Teškoće sadašnjice neka vas ne utuku dragi europski kršćanski: neka
budu shvaćene kao izazov koga treba prevladati i prigoda za radosniji i življi
navještaj Krista i njegovog Evanđelja Života.
Biskupi Biskupske sinode na kraju pozdravljaju narode Oceanije, koji žive
pod zaštitom Južnog križa, i hvala im za njihovo svjedočanstvo Evanđelja
Isusa. Molimo za vas da bi poput Samarijanke na zdencu, i vi osjetite žeđ za
novi život i da možete čuti riječ Isusovu koja kaže: " Kad bi znala dar Božji "
(Iv 4,10). Još osjećate obvezu naviještanja Evanđelja i predszavljanja Isusa
današnjem svijetu. Pozivamo vas da Ga susretnete u vašem svakodnevnom
životu, da slušate Njega i otkrijete milost, putem molitve i meditacije, da
možete reći: " Znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta" (Iv 04,42).
14. Zvijezda Marije osvjetljava pustinju
Stigavši do kraja ovog iskustva zajedništva između biskupa iz cijelog svijeta
i suradnje u službi Petrova nasljednika, čujemo da odjekuje danas za nas
naredba Isusa apostolima: "Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve
narode [...]. I evo, ja sam s vama uvijek, sve do svšetka svijeta "(Mt
28,19.20). Poslanje Crkve se ne odvija na geografskim širinama, već zahvaća
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najskrivenije dijelove suvremenih srdaca, da ih dovedu u susret s Isusom,
Životvorcem koji je prisutan u našim zajednicama.
Ta prisutnost ispunjava radošću naša srca. Zahvalni za darove koje smo od
njega primili ovih dana, uzdižemo pjesmu hvale: "Veliča duša moja
Gospodina, [...] jer učini velike stvari Svesilni" (Lk 1,46.49). Marijine riječi
su i naše: Gospodin je učinio uistinu velike stvari kroz stoljeća za svoju
Crkvu u različitim dijelovima svijeta i mi Ga veličamo, sigurni da će
pogledati na naše siromaštvo da bi pokazao snagu Svoje ruke i u naše
vrijeme i podržao nas na putu nove evangelizacije.
Lik Marije nas vodi na našem putu. Taj put, kao što je rekao Benedikt XVI.,
moći će izgledati kao putovanje kroz pustinju; znamo da ga moramo prijeći
noseći sa sobom bitno: dar Duha, Isusovo društvo, i istinu Njegove riječi,
euharistijski kruh koji nas hrani, bratstvo crkvenog zajedništva, polet ljubavi.
To je voda zdenca koja čini da pustinja procvjeta. I kao što su noću u
pustinji zvijezde sjajnije, tako na nebu našeg putu snažno sja svjetlo Marije,
zvijezde nove evangelizacije, kojoj se s povjerenjem povjeravamo.

Priopćenje i Poruka s plenarnog zasjedanja
Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE)
Plenarno zasjedanje predsjednika europskih biskupskih konferencija, na
kojem je sudjelovao i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjolučki, održano je od
27. do 30. rujna 2012. u St. Gallenu u Švicarskoj na temu: Izazovi
evangelizacije u Europi. Nakon zasjedanja Tajništvo Vijeće europskih
biskupskih konferencija (CCEE) uputilo je Priopćenje i Poruku sa
spomenutog zasjedanja, a prenosimo ih u cijelosti:
Izazovi evangelizacije u Europi
Misom za napredak naroda, koju je
uživo iz katedrale sv. Gala prenosila
Švicarska televizija, zaključen je rad
predsjednika europskih biskupskih
konferencija (od 27. do 30. rujna
2012.), u organizaciji Vijeća
europskih biskupskih konferencija
(CCEE). Na kraju svoga susreta,
sudionici su usvojili Poruku u vezi s
izazovima evangelizacije u Europi.
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Uoči Godine vjere, koju je proglasio
papa Benedikt XVI., i svjetske
Biskupske
sinode
o
novoj
evangelizaciji, Vijeće europskih
biskupskih konferencija okupilo se
na godišnji susret u St. Gallenu u
Švicarskoj, u službenom sjedištu
organizacije,
prigodom
1400.
godišnjice dolaska svetog Gala u
grad, i na poziv mjesnog biskupa
mons. Markusa Büchela (Bihel).

Intenzivan i plodan rad - od 27. do
30. rujna - odvijao se u svjetlu vjere,
u lijepom bratskom ozračju i sa
zauzetošću svih sudionika, kao
pastira kršćanskih zajednica i kao
europskih građana.
Na kraju susreta sudionici plenarnog
zasjedanja CCEE-a usvojili su
sljedeću Poruku:
Predsjednici europskih biskupskih
konferencija, okupljeni na plenarnom zasjedanju od 27. do 30. rujna
2012. u St. Gallenu u Švicarskoj,
suočili
su
se
s
izazovom
evangelizacije uoči Godine vjere
koju je proglasio Sveti Otac Benedikt
XVI. Biskupi su ponovno izrazili
svoju zahvalnost i osjećaje blizine
njegovoj osobi, njegovom učenju i
cjelokupnoj njegovoj službi Petrova
nasljednika.
Svjesni smo da je navještaj Isusa
Krista veliki „da“ Boga životu
čovjeka, slobodi i ljubavi. Evanđelje,
u stvari, objavljuje istinu o BogaLjubavi i otkriva pravo lice čovjeka,
spašava ga od moralnog zla i dovodi
do punine njegovu čovječnost.
Uzimajući u obzir činjenicu teških
zastranjenja gospodarskog sustava
slobodne
trgovine
i
etičkog
libertalizma, želimo podsjetiti da je
kršćanstvo aktualnije nego ikada i
nudi svima baštinu svoje neprolazne
aktualnosti jer promiče osobni i
zajednički humanizam. Gledajući
Krista, Crkva naviješta čovjeka
otkupljenog od grijeha, otvorenog
drugima i Bogu Stvoritelju, čvrsto
usidrenog u Njemu, izvoru i jamcu
vrijednosti
koje
usmjeravaju

djelovanje pojedinaca i naroda.
Svjetovne
kulture,
koje
se
sučeljavaju s različitim antropološkim gledanjima, ne trebaju gledati
sumnjičavo kršćansku poruku koja
oduvijek otvara krilo vjere i krilo
razuma. Dva krila pripadaju čovjeku
i europskoj povijesti i temelji su naše
civilizacije.
Crkva,
dajući
svjedočanstvo istine vjere, sudjeluje
u kulturnoj i društvenoj raspravi s
vlastitom baštinom znanosti i kulture
predstavljajući elaborat razumskog
pravca. Ne smatra se slučajnim
nakana redizajniranja prirodnih
temelja društva kao što su obitelj ili
suživot različitih povijesnih i
religijskih tradicija.
Pitamo se u vezi s ciljem stavova
smetanja i sustavnog diskreditiranja
koji izražavaju netoleranciju, a
ponekad i diskriminaciju i poticanje
na mržnju prema vjeri i kršćanskom
nauku i, dakle, prema kršćanima.
Njihov glas poneki smatraju
neugodnim i optužuju ih za
netoleranciju i mračnjaštvo: u stvari,
smatra ga opasnim jer je slobodan
glas koji se ne povija prema
interesima i ne popušta pred
ucjenama. Destabiliziranje pojedinca i društva nije za dobro čovjeka
nego predstavlja parcijalne interese.
Cijenimo na poseban način, i u
svjetlu učenja Drugog vatikanskog
koncila, ljudsku slobodu koja treba
biti korištena poštivajući prava
osoba i u njihovom religijskom
uvjerenju.
Posvijestili smo si teško stanje
katolika Bosne i Hercegovine.
Želimo
solidarnom
pozornošću
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pratiti njihovu sudbinu i nadamo se slijedi iskustvo sv. Gala koji uči da
da će njihova sloboda biti zajamčena. se „kršćanska poruka sije i da se
učinkovito ukorjenjuje tamo gdje je
U europskom kontekstu, u kojem naviještena i življena na autentičan i
živimo, izražavamo puno poštovanje uvjerljiv način u jednoj zajednici“.
i raspoloživost za dijalog bez Tijekom rada predsjednici su jednim
predrasuda i arogancije. Kršćani pismom zahvalili Svetom Ocu za
imaju osjećaj svoje odgovornosti kao upućene riječi i za njegov nauk.
građani i imaju baštinu istine koju,
tijekom dvije tisuće godina svoje Ispunjenje statutarnih obveza
povijesti, pokazuju kroz plodove
služenja, dobra i uljudbe. Naše Tijekom rada saslušana su izvješća
poslanje nas obvezuje da budemo komisija CCEE-a, njihov rad i
mudri pastiri zajednica nazočnih u planovi za budućnost. Skup je
povijesti kao kvasca u tijestu i kao razmotrio
napore
i
projekte
svjetiljki koje blistaju Kristovim potvrđujući svoju zahvalnost i
svjetlom za dobro svih.
poštovanje. Istovremeno, imenovani
su predsjednici sljedećih komisija
CCEE-a:
Predsjednikov nastupni govor
Predsjednik CCEE-a kardinal Peter
Erdö otvorio je rad pozdravnim
govorom predstavljajući sažetak
prijeđenog jednogodišnjeg puta
stavljajući u središte glavne teme
koje treba razmotriti. Situacije, koje
na poseban način potiču zabrinutost,
su: težak put Europske unije pod
vidom
profiliranja
idealnih
vrijednosti - među kojima se ističe
tema sloboda vjere i poštivanja
života i obitelji - gospodarstvo, od
kojeg ovisi siromaštvo mnogih, i
odnosi s narodima Afrike.
Papina Poruka
U Poruci, upućenoj predsjedniku
CCEE-a kardinalu Peteru Erdö-u
preko državnog tajnika kardinala
Tarcisija Bertonea, Sveti Otac
poziva Crkvu u Europi „da razmisli
o trajnoj zadaći evangelizacije i o
njezinoj obnovljenoj hitnosti“ i da
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- Za predsjedanje Komisijom
„Caritas in veritate“ potvrđen je na
još jedan godišnji mandat biskup
Giampaolo Crepaldi, biskup Trsta
(Italija).
- Za predsjedanje Komisijom za
katehezu,
školu
i sveučilište
imenovan
je
mons.
Marek
Jedraszewski, nadbiskup Lodza
(Poljska) koji je također potvrđen
kao voditelj odsjeka „Sveučilište“;
za odsjek „Kateheza“ imenovan je
mons. Đuro Hranić, pomoćni biskup
đakovačko-osječki (Hrvatska), a za
odsjek „Škola“ mons. Eric Aumonier,
biskup Versaillesa (Francuska).
- Na čelu Komisije za društvene
komunikacije imenovan je mons.
José Ignacio Munilla Aguirre, biskup
San Sebastiana (Španjolska).
- Na kraju, na čelu Europske službe
za zvanja (EVS) imenovan je mons.
Oscar Cantoni, biskup Creme
(Italija).

Aktualni izazovi za Europu: s
društvenog i duhovnog gledišta
Uvodna izlaganja u ovu temu
povjerena su: nadbiskupu MalinesBrisela
mons.
André-Josephu
Leonardu, predsjedniku Belgijske
biskupske konferencije, profesorici
Marti Cartabia, docentici prava i
sutkinji Ustavnoga suda u Italiji, i
prof. Kuni Schedleru, docentu
ekonomije poslovne administracije
na Sveučilištu St. Gallen.
Izvješća su ponudila elemente i
perspektive koje su pobudile veliko
zanimanje za plenarnu raspravu. Na
djelu je zatvoreno sučeljavanje
između različitih svjetovnih vizija
prava i njegova temelja. Često se
smatra prevladanim koncept ljudske
prirode koji je u temelju iskustva i
univerzalne kulture. Sve se više
ističe i definira crta razgraničenja
između različitih antropoloških vizija koja dovode do teških i suprotnih
smjerova, tumačenja i izbora kao što
je to u vezi s bioetičkim pitanjima od embrija do pobačaja, od oplodnje
do eutanazije – odnosa s religijama i
Crkvama, nediskriminacije, prava
obitelji i djece kao i delikatnih
odnosa sa suverenitetom država.
Biskupi su ponovno potvrdili slobodu da se može naviještati Evanđelje i
socijalni nauk Crkve znajući da je
izvor te baštine nade i humanizma
koji je temeljno tkivo europske
civilizacije.
Vjerska sloboda

progonu kršćana u svijetu: ponovno
je potvrđena blizina progonjenim
Crkvama
i
zatraženo
da
međunarodna zajednica podigne glas
na jasan i kontinuiran način kako bi
pravo na vjersku slobodu bilo
poštivano i promicano uvijek i
svugdje. Isto tako razgovarano je i o
opservatoriju
diskriminacije
i
netolerancije protiv kršćana u Europi
izražavajući još jaču osudu u vezi s
tim žalosnim pojavama koje, tamo
gdje su utvrđene, pokazuju slabljenje
kulture i civilizacije koja proturječi
prijedlozima i nakanama. Također je
obnovljena spremnost da se sudjeluje
u radu na kulturnom produbljenju
temeljnih kategorija „slobode“ i
„diskriminacije“.
Svi sudionici su na kraju također,
saslušavši izvješće o zajedničkom
radu s COMECE-om na planu
društvenih pitanja, ohrabrili na još
bolji i učinkovitiji utjecaj u službi
europske zajednice. Od osobitog
zanimanja i koristi bilo je iskustvo
posjete predsjednika biskupskih
konferencija Jugoistočne Europe u
Strasbourgu i simpozij biskupa
Europe i Afrike kao i susret biskupa
istočnog
obreda
u
Oradeu
(Rumunjska).
Svjetlo i milost svakodnevnog
slavlja Euharistije vodili su rad koji
je zaključen pod majčinskom
zaštitom Svete Djevice Marije,
Majke Crkve, i molitvom sv. Galu
tijekom Svete mise, slavljene u
prepunoj katedrali, koju je izravno
prenosila Švicarska televizija.

Plenarno zasjedanje posvetilo je
posebnu i konkretnu pozornost
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Priopćenje s dvanaestog susreta predsjednika
Biskupskih konferencija Jugoistočne Europe
Tiskovni ured Vijeća europskih biskupskih konferencija uputio je, 8. ožujka
Priopćenje za javnost nakon završenog redovnog godišnjeg susreta
predsjednika Biskupskih konferencija Jugoistočne Europe koji je održan od 5.
do 8. ožujka 2012. u Strasbourgu. Priopćenje nosi naslov: „Povratak religije
u Europi“, a donosimo ga u cijelosti:
Religija kao zagovornik socijalne
povezanosti je predmet obnovljenog
zanimanja sa strane Vijeća Europe.
Uz načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, tema vjerske
slobode sve više dotiče i dužnosnike
u Strasbourgu. Krist snažno prodire
na europsku scenu preko svojih
vjernika koji jasno pokazuju kako ne
prihvaćaju da dimenzija njihove
vjere bude prognana iz javnog života
u privatnu sferu.

U Strasbourgu biskupi su se susreli s
različitim čelnicima Vijeća Europe
među kojima su bili: generalna
ravnateljica programa dr. Gabriella
Battaini-Dragoni, sudac Jean-Paul
Cost, bivši predsjednik Europskog
suda za ljudska prava, predsjednik
Venecijanske komisije, dr. Gianni
Buquicchio, dr. Giovanni Battista
Celiento, viši procjenitelj i dr. László
Surjan, potpredsjednik Europskog
parlamenta.

Predsjednici biskupskih konferencija
zemalja Jugoistočne Europe ove su
godine prihvatili poziv stalnog
promatrača Svete Stolice pri Vijeću
Europe mons. Alde Giordana da se
susretnu u Strasbourgu kako bi
produbili svoje znanje o europskim
institucijama, raspravljali i podijelili
zajedno s pojedinim dužnosnicima
institucija u Strasbourgu zajedničku
brigu za istinsko duhovno, političko i
socijalno dobro osoba na europskom
kontinentu.

Vijeće Europe, nastalo 1949. godine,
najstarija je politička organizacija na
kontinentu i igra važnu ulogu u
procesu ujedinjenja Europe, zagovarajući vrijednosti ljudskih prava,
demokracije i prvenstva prava (vladavine prava). Danas Vijeće doživljava vrijeme velikih reformi
ponovno stavljajući u središte svoga
djelovanja vrijednosti na bazi svoga
osnutka.
Na različitim sastancima s odgovornim osobama europskih institucija
raspravljalo se, između ostalog, o
sljedećim temama:

Na sastanku su sudjelovali predsjednici Biskupskih konferencija: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske,
Grčke, Rumunjske, Međunarodne
biskupske konferencije sv. Ćirila i
Metoda te Turske, zajedno s maronitskim ciparskim nadbiskupom i moldavskim biskupom iz grada Chisinau.
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Vjerska sloboda
Crkva i Vijeće Europe zajedno dijele
iste brige u odnosu prema aktualnom
rastu fenomena nasilja prema
vjerskoj slobodi u europskim

zemljama koje se često pokazuju u
stvarnim i vlastitim djelima nasilja,
ekstremizma, diskriminacije osobito
u odnosu prema kršćanima. Ti
fenomeni ugrožavaju stabilnost
europskih društava i miniraju pravo
svakog građanina na izbor i
slobodno
prakticiranje
vlastite
religije. U tom smislu Crkva se nada
da će Vijeće sve više biti promicatelj
zaštite vjerske slobode.

uvjerenja, zakonskoga priznanja
vjerskih tijela, posebno Katoličke
Crkve
u
brojnim
zemljama
Jugoistočne Europe. U tom smislu,
sudionici prepoznaju važnost pratiti
rad europskih dužnosnika, skrbeći se
osobito o tome da njihovo donošenje
zakona bude uvijek nadahnuto
zajedničkim
i
priznatim
vrijednostima.
Pomirenje u Europi

Obnovljeno zanimanje za religiju
Prisutni biskupi s pozornošću
gledaju obnovljeno zanimanje Vijeća
Europe za vjersku dimenziju svojih
građana. Čini se da se pojavljuju sve
više uloga religije i to ne kao uzrok
problema nego kao pobornik
socijalne povezanosti. U posljednjih
nekoliko godina Vijeće Europe je
pokrenulo dijalog s vjerskim
zajednicama
na
kontinentu.
Sudionici susreta pozdravljaju želju
Vijeća da ovaj dijalog učini
redovitim s tim da izražavaju
određene suzdržanosti i zabrinutosti
u vezi s učinkovitošću susreta
između zajednica i vjerskih uvjerenja
među sobom vrlo različitih.
Javno značenje religije
Činjenica da religija preuzima sve
veće javno značenje u životu i u
svijesti europskih građana snažno se
pokazuje u značajnom porastu
obraćanja na teme povezane uz
vjersku dimenziju koje dopiru do
Europskoga suda za ljudska prava.
Riječ je o obraćanjima koje polaze
od mogućnosti javnog izražavanja
vlastite pripadnosti i vjerskog

Pomirenje, u ljubavi i pravdi, ostaje
objekt pozornosti i prioritet koju
Crkve Jugoistočne Europe trebaju
ponovno tražiti i promicati. To se ne
završava samo na oproštenju prošlih
podjela i sukoba nego mora biti
dovršeno kroz suradnju.
Tijekom
različitih
rasprava
postavljena su raznim predstavnicima Vijeća razna druga pitanja kako
bi mogli postati predmet razmišljanje
pri europskim institucijama, među
kojima su: mogućnost da još
nerođeni život može primiti istu
pozornost i imati iste mogućnosti
obrane koje prima svaka druga osoba;
pravo i obrana obitelji; poboljšanje
mogućnosti nadzora od strane Vijeća
u odnosu na presude Suda koje nisu
implementirane na razini država...
Za vrijeme zasjedanja sudionici su se
također susreli s veleposlanicima,
sucima i pojedinim dužnosnicima
određenih zemalja kako bi zajedno
raspravljali o doprinosu koje te
manjinske Crkve daju općem dobru
njihovih odgovarajućih društava.
Činjenica da svaka mjesna Crkva
pripada sveopćoj Crkvi već je veliki
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doprinos za susret među narodima i
kulturama.

Christo Proykov, apostolski egzarh
Sofije, s Cipra mons. Youssef Soueif,
ciparski maronitski nadbiskup, iz
U popodnevnim satima u srijedu, 7. Grčke
mons.
Fragkískos
ožujka, predsjednici su slavili Misu Papamanolis, biskup Syrosa i
za Europu koju je organizirala Stalna Santorinija, iz Moldavijae mons.
misija Svete Stolice u suradnji sa Anton Cosa, biskup Chisinaua, iz
strasburškom nadbiskupijom. Misa Rumunjske mons. Virgil, biskup
je predslavio mjesni nadbiskup Jean- Orade Mare (zamjenik predsjednika),
Pierre Grallet, a prigodnu propovijed iz Turske mons. Louis Pelâtre,
uputio je stalni promatrač mons. apostolski vikar carigradski, a
Aldo Giordano u katedrali prepunoj Međunarodnu biskupsku konferenvjernika među kojima su bile brojne ciju sv. Ćirila i Metoda predstavljali
osobe zaposlene u europskim su predsjednik mons. Zef Gashi,
institucijama: europski zastupnici, barski nadbiskup, i generalni tajnik
veleposlanici i dužnosnici Vijeća mons. Ladislav Nemet, biskup
Europe, suci Europskog suda za zrenjaninski.
Na
susretu
su
ljudska prava kao i članovi zajednica sudjelovali i mons Aldo Giordano,
i crkvenih tijela koje izbliza stalni promatrač Svete Stolice pri
sudjeluju u europskom putu.
Vijeću Europe, mons. Slađan Ćosić
(vrhbosanski
svećenik
u
Na susretu su sudjelovali: iz diplomatskoj službi Svete Stolice),
Albanije mons. Rrok Mirdita, zamjenik stalnog promatrača, i mons.
nadbiskup Tirane-Drača, iz Bosne i Duarte da Cunha, generalni tajnik
Hercegovina mons. Franjo Komarica, Biskupskih konferencija Europe.
biskup banjolučki, iz Bugarske mons.

Priopćenje sa susreta Europskih biskupa
odgovornih za socijalni pastoral
Europski biskupi, odgovorni za socijalni pastoral u svojim Biskupskim
konferencijama, okupili su se na trodnevni radni susret od 3. do 5. rujna
2012. u Nikoziji na Cipru na prvi susret Komisije „Caritas in
veritate“ Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE). Na susretu je
sudjelovao i biskup banjolučki mons. dr. Franjo Komarica, predsjednik
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i predsjednik Komisije „Justitia
et pax“ BK BiH. Priopćenje sa spomenutog susreta donosimo u cijelosti:
Zabrinutost europskih biskupa: Europska kriza nije samo ekonomska
nego iznad svega antropološka
U temelju aktualne krizne situacije, kroz koju prolazi europski kontinent,
prema mišljenju europskih biskupa odgovornih za socijalna pitanja koji su se
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susreli na Cipru od 3. do 5. rujna 2012., nisu samo velike poteškoće u vezi s
ekonomsko-financijskim sustavima nego iznad svega nedostatak
antropološke i socijalne vizije koncentrirane na solidarnosti i supsidijarnosti.
Socijalne politike ne mogu se temeljiti na pukim kriterijima profitabilnosti
koji stavljaju socijalnu koheziju staroga kontinenta na tešku kušnju.
Budućnost Europe i socijalna isključenost su istinski izazovi za Crkvu
zauzetu u naviještanju Isusova Evanđelja koje donosi svijetu istinsku pravdu
i mir.
Europski biskupi, odgovorni za socijalni pastoral u svojim Biskupskim
konferencijama, okupili su se na trodnevni radni susret (od 3. do 5. rujna) u
Nikoziji na Cipru na prvi susret Komisije Caritas in veritate Vijeća
europskih biskupskih konferencija (CCEE). Predsjedao je biskup mons.
Giampaolo Crepaldi (Đampaolo Krepaldi) koji je moderirao rad zasjedanja.
Sudionike je, u ime ciparske maronitske eparhije, primio ciparski maronitski
nadbiskup Youssef Soueif.
Na Cipru su europski delegati susreli njegovu ekscelenciju Dimitrisa
Christofiasa, predsjednik Republike Cipar i predsjednika Vijeća Europske
unije za drugu polovinu 2012. Predsjednik Christofias je želio posvjedočiti
svoju zabrinutost za krizu u Europi i zauzetost njegove Vlade u nastojanju da
osnaži socijalne politike Unije. Između ostalih, delegate je primio Njegovo
blaženstvo Chrysostomos II., pravoslavni ciparski nadbiskup, kao
svjedočanstvo dobrih odnosa koji postoje između dviju Crkava. Sudionici
susreta bili su vrlo zahvalni kardinalu Angelu Bagnascu (Anđelo Banjasko),
potpredsjedniku CCEE-a za njegov posjet i riječi pozdrava.
Biskupi su se susreli kako bi zajednički razmotrili zadaću Crkve u jačanju
socijalne kohezije u Europi. S ciljem animiranja diskusije među nacionalnim
predstavnicima, svoja izlaganja iznijeli su: dablinski nadbiskup mons.
Diarmuid Martin, profesor na Papinskom Lateranskom sveučilištu Vincenzo
(Vinćenco) Buonomo i, na kraju, dvojica članova Ciparskog parlamenta prof.
Andreas Pitsillides i prof. Marios Mavrides.
Svoja razmišljanja su započeli razmatrajući iznad svega posljedice prijelaza
iz određene euforije gospodarskog napretka prethodnih godina u aktualni
duboki lom financijskih, i ekonomskih te, kao posljedicu, političkih sustava.
Katolička Crkva, osvjetljavajući ovu situaciju načelima svoga socijalnog
nauka, namjerava obnoviti vlastito zauzimanje na socijalnom i kulturnom
planu svjetlom i snagom vjere. Doista, podsjetili su se na misao pape Pavla
VI. kada je potvrdio da, između razloga za nedostatak razvoja, postoji
nedostatak mudrosti i razmišljanja, nedostatak misli sposobne naznačiti smjer.
To je područje u kojem europski biskupi namjeravaju dati doprinos svojim
specifičnim poslanjem kao kršćani.
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Produbljujući značenje socijalne kohezije u zakonodavstvu i politici
Europske unije, zamijetili su nedostatak antropološke i socijalne vizije
sposobne prihvatiti osobu i društvo u svim njihovim dimenzijama.
U biti, u europskim politikama prisutna je cijela serija pokazatelja
koji predstavljaju isto tako bitne aspekte sposobne usmjeriti ili čak odrediti
stilove življenja, društvene dimenzije, sudjelovanje, donošenje odluka: to je
svakako izazov za Katoličku Crkvu i kršćanske zajednice u Europi. Jedan od
velikih problema ujedinjene Europe je rastuća socijalna isključenost sa
značajnim nedostatkom odgovarajući socijalnih zaštita, određena socijalnim
djelovanjem koje više nije jedinstveno za različite komponente društva, ali
individualizirana ponekad na temelju isključivo ekonomskih kriterija do
točke da podredi socijalnu politiku kriterijima ekonomske profitabilnosti.
Ovaj aspekt se izravno tiče cilja socijalne kohezije u Europi.
Čini se nedovoljnim tumačenje da europske politike daju dio supsidijarnosti s
nakanom da postane puka akcija podržana od država članica, ali kontrolirana
od europskih institucija. Naprotiv, supsidijarnosti, koja je sposobna podržati
socijalnu koheziju, potreban je precizan zakonodavni polazni okvir koji,
između ostalog, ponovno traži da bude utemeljen na načelu solidarnosti.
Biskupi su potvrdili svoje uvjerenje da je Europi potrebno kršćanstvo i da
kršćani imaju posebnu odgovornost za budućnost Europe kako bi odgoj i
obrazovanje vrednovali europsko kulturno bogatstvo jer umjetnosti i znanosti
dijalogiziraju s religijskom vjerom bez cjelovitosti s obje strane i, konačno,
jer kulturne razmjene, iznad svega među mladim Europljanima, imaju
projekte velike širine.
Potvrđujući specifično poslanje Crkve, biskupi su, prisjećajući se i Drugoga
vatikanskog koncila, ponovno naglasili da Crkva, naviještajući Krista
čovjeku, također otkriva čovjeku i njegovu vlastitu prirodu i to je razlog zbog
kojeg je navještaj Krista u suvremenoj stvarnosti – u kojoj se sumira socijalni
nauk Crkve – sam po sebi čimbenik razvoja i socijalne kohezije. Temeljna
obveza socijalnog pastorala i, dakle, crkvenih tijela koja djeluju na
socijalnom planu jest da ojačaju svoje sposobnosti kulturnog dijaloga. Ne
može se zamisliti dijalog sa svijetom sučeljavajući se samo sa sadržajem ili
problemima; potrebno je sučeliti se i s kulturalnim pretpostavkama problema.
U tom smislu pokazuje se vrlo važnim veća suradnja između tijela i službi
socijalnog pastorala različitih europskih biskupskih konferencija.
Tijekom susreta predstavljena su izvješća iz različitih zemalja o aktivnostima
Crkve na socijalnom polju. U tim izvješćima izišle su na vidjelo zauzetost i
ljepota ljubavi koju žive tolike kršćanske zajednice i osobe. To su znakovi
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duboke ljubavi prema svim osobama koje čine da Crkva može naviještati
nadu i u svijetu koji je u krizi.
Ovaj susret je bio znakovita prigoda da se na jednom mjestu prikupe
informacije i razmijene iskustva. Iz različitih izvješća na površinu su izišle
neke zajedničke naznake:
• u svim izvješćima ponavljala se riječ „kriza“ koju treba shvatiti ne samo s
ekonomskog nego i s etičko-kulturalnog gledišta;
• u središtu socijalnog pitanje bilo je antropološko pitanje. Kao što enciklika
Caritas in veritate podsjeća, socijalno pitanje je sad već postalo antropološko
pitanje kako to svjedoče socijalne zabrinutosti povezane s područjem života,
obitelji, umjetne oplodnje;
• socijalni nauk Crkve je jedinstvena polazna točka.
Susret je bio prožet različitim trenucima molitve i brojnim prigodama za
susrete s različitim lokalnim katoličkim zajednicama. Biskupi su, između
ostalog, posjetili značajna mjesta kršćanske prisutnosti na otoku, samostane,
kulturna i religijska mjesta. Na osobit način pohodili su pojedina maronitska
sela koja se nalaze na sjevernom dijelu otoka kako bi posvjedočili svoju
solidarnost u susretu s maronitskim zajednicama koje se, kao što je to slučaj i
s drugim kršćanskim zajednicama, žele vratiti u svoja sela što je temeljno
pitanje za opstanak i budućnost zajednice.

Poruka sudionika III. Europskog
katoličko-pravoslavnog foruma
Lisabon, 5. do 8. lipnja 2012.
Na početku Obreda proglašenja blaženim Drinskih mučenica, tijekom
Misnog slavlja koje je, 24. rujna u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu
predslavio Papin izaslanik kardinal Angelo Amato, prefekt Kongregacije za
proglašenje svetih, kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski,
i postulator preč. mr. Marko Tomić zamolili su Papina izaslanika da započne
svečani čin beatifikacije službenica Božjih Drinskih mučenica. Potom je
kardinal Puljić predstavio život službenica Božjih Drinskih mučenica:
1. Treći katoličko-pravoslavni forum održan je u Lisabonu u Portugalu, od 5.
do 8. lipnja 2012. na temu: „Ekonomska kriza i siromaštvo. Izazovi za
današnju Europu“. Forum je ugostio uzoriti gospodin kardinal José da Cruz
Policarpo, lisabonski patrijarh. Radom Foruma su supredsjedali kardinal
Peter Erdö, predsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) i
metropolit sasimski Gennadios iz Ekumenskog patrijarhata. Nakon
pozitivnih iskustava prva dva izdanja Katoličko-pravoslavnog foruma
115

(Trento, Italija, od 11. do 14. prosinca 2008. i Rodos, Grčka, od 18. do 22.
listopada 2010.), delegati biskupskih konferencija Katoličke i Pravoslavne
Crkve u Europi sučelili su se s pitanjem gospodarske krize i njezinim
odjecima u Europi u svjetlu kršćanske vjere.
Na kraju ovog sastanka, želimo uputiti svoja razmišljanja kršćanima naših
Crkava i svima onima koji dijele našu zabrinutost.
2. Današnja Europa prolazi kroz najtežu krizu.
Mnogi Europljani pate izravno od posljedica ove krize: osobito od
nezaposlenosti, nedostatka perspektive i nade. Svi Europljani su zabrinuti za
svoju budućnost.
Naše Crkve prihvaćaju i osjetljive su na ove patnje i brige. One žele uputiti
svojim vjernicima i svim Europljanima poruku povjerenja i nade. Trebamo
nastaviti imati povjerenje u Božju providnost i u svoje sposobnosti da se
isprave pogreške iz prošlosti i trebamo naznačiti linije budućnosti pravde i
mira.
3. Tijekom svoje povijesti, više puta Europa je znala preusmjerit tijek svoje
sudbine vraćajući se na izvore kršćanske misli i morala, odlomke iz Biblije,
patrističke i monaške tradicije kao i socijalnog nauka Crkve koje čine
zajedničko blago svih njezinih naroda.
4. Poruka Crkve odnosi se na mjesto i ulogu ljudske osobe u stvorenome, u
društvu i posebno u gospodarskom životu.
Kršćanske Crkve uče da čovjek nalazi svoje ispunjenje u Bogu, svome
Stvoritelju i Spasitelju. Ništa u ovom svijetu ne može zadovoljiti čovjeka. On
je pozvan, pomoću dobara ovoga svijeta, otkriti povezanost koja ga
ujedinjuje s drugim ljudima, u zajedništvu sa Stvoriteljem.
5. Pod utjecajem procesa sekularizacije, mnogi Europljani su se udaljili od
ove konstitutivne povezanosti s Bogom u potrazi za smislom života samo na
zemljinom horizontu. Neke materijalističke i hedonističke ideologije
predložili su im svoje ograničene vizije sa željom da se povjeruje kako se
sreća može postići kroz gomilanje dobara; da se sloboda sastoji u
ispunjavanju svih želja i da život u društvu može proizići iz udruživanja svih
privatnih interesa.
6. Crkve smatraju da kriza kroz koju prolazimo nije samo ekonomska kriza.
Nije riječ samo o moralnoj i kulturnoj krizi nego puno dubljoj antropološkoj i
duhovnoj krizi.
Ako smo došli do ove točke, to je zato što su se financije odvojile od realne
ekonomije; gospodarstvo, pak, se odvojilo od kontrole političke volje, a ova
posljednja se odvojila od etike.
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Uzimajući u obzir naše iskustvo žive prisutnosti Krista u Crkvi, držimo da je
povratak Kristu, u raspoloživosti Duhu Svetom i kršćanskoj vjeri, da će
današnji ljudi naći odgovor na svoje najdublje težnje.
7. Društvo mora biti organizirano na način da bude uvijek u službi čovjeka, a
ne suprotno. Čovjek je po prirodi društveno biće koje se ostvaruje prije svega
u obitelji. Odbacujemo individualizam koji izolira osobe odvajajući jedne od
drugih. Svaka osoba je svrha samoj sebi, otvorena za beskonačnu Božju
ljubav i ne treba biti tretirana kao predmet manipuliranja prepušten
interesima jačega. Kršćani su sa svoje strane spremni surađivati sa svim
ljudima dobre volje u izgradnji pravednijeg i humanijeg društva.
8. Ako Europljani žele izići iz krizu - u solidarnosti s ostatkom čovječanstva
- moraju shvatiti da je potrebno mijenjati način života. Za vjernika riječ je o
ponovnoj uspostavi osobnog odnosa s trojedinim Bogom koji je zajedništvo
ljubavi, odnos koji nadilazi jednostavnu mudrost ili etičko uvjerenje. Kriza
može biti prigoda za zauzimanje zdrave svijesti. Europljani trebaju dati
smisao gospodarskim aktivnostima počevši od integralne vizije, ne
odvajajući je od ljudske osobe i njezina dostojanstva. Ponovno stavljajući
osobu na njezino pravo mjesto, podređujući gospodarstvo ciljevima
cjelokupnog i solidarnog razvoja, otvarajući kulturu potrazi za stvarnim,
praveći prostor civilnom društvo i dosjetljivosti građana koji rade za dobrobit
svojih suvremenika, stvarajući uvjete za nastanak novog načina odnosa
prema novcu, prema proizvodnji i potrošnji. Ovo nam je još jedan podsjetnik
tradicionalne kršćanske asketske tradicije posta i dijeljenja. Crkve potiču
kršćane da koordiniraju svoje đakonsko služenje na lokalnoj i globalnoj
razini kako bi na kraju pomogli osobama koje žive u neizvjesnim situacijama
i doprinijele razvoju pravičnijeg društva.
9. U ovoj prijeko potrebnoj promjeni mora biti usuglašen prioritet rada.
Preporučljivo je dati povlašteno mjesto aktivnostima koje stvaraju radna
mjesta. Svatko mora moći živjeti dostojanstveno ostvarujući se zahvaljujući
radu i biti solidaran s drugima. Bilo koji oblik korupcije i iskorištavanja mora
biti dokinut.
10. Tržište ne smije biti anonimna i slijepa snaga. To je mjesto gdje su za
razmjenu roba i usluga korisnih za materijalni, socijalni i duhovni razvoj
osoba. Tržište zahtijeva da bude regulirano u službi cjelovitog razvoja osobe.
11. Više nije moguće rasipati stvorena sredstva, zagađivati okoliš u kojem
živimo kao što sada činimo. Čovjekov poziv je biti čuvar a ne otimač
stvorenoga. Danas se mora biti svjestan duga koji imamo prema budućim
naraštajima kojima ne bi trebali predati degradiran okoliš u kojem se ne
može živjeti.
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U globaliziranom svijetu u kojem živimo, ruka koja drži život naroda ne
treba biti nevidljiva ruka individualnog ili kolektivnog egoizma, nego
politika kontrole i transparentnosti odluka društvenih čimbenika i država.
12. Želimo uputiti riječ ohrabrenja državnim vladama i odgovornim osobama
u europskim institucijama u njihovim nastojanjima da ostvare pravedan i
pravičan put za izlazak iz financijske i ekonomske krize s posebnom
pozornošću na zemlje koje su u većoj poteškoći.
13. Obraćamo se jedinom posredniku promjena koji je u stanju razviti naše
društvo prema novom načinu života: državljaninu naših europskih zemalja.
Ako taj građanin razumije životnu potrebu promjena u odnosu na njegove
potrošačke navike, njihovi predstavnici pri parlamentarnim tijelima će ga
slijediti; industrija će se prilagoditi njegovim novim izborima; obrazovanje
će naučavati novi model državljanstva, umjereniji i solidarniji sa
siromašnima. Konačno, europski čovjek bit će radostan da može živjeti
kršćanske korijene i njegovati duhovnu dimenziju svoga bića koje je jedino u
stanju ispuniti svoju potragu za srećom i smislom.
Popis sudionika:
Pravoslavna delegacija
Visokopreosvećeni gospodin mitropolit prof. dr. Gennadios sasimski,
Ekumenski patrijarhatat, predsjednik Pravoslavnog foruma;
Velečasni gospodin tercijarni patrijaršijski đakon dr. Theodoros Meimaris
Ekumenski patrijarhat, tajnik Pravoslavnog foruma;
Uzoriti gospodin mitropolit španjolski i portugalski Policarpo, Ekumenski
patrijarhat;
Vlč. Higumen Philaret Bulekov, Moskovski patrijarhat;
Visokopreosvećeni gospodin episkop Porfyrios egrejski, Srpski patrijarhat;
Visokopreosvećeni gospodin episkop Felicijan Lauran Timotei, Rumunjski
patrijarhat;
Vlč arhimandrit Abibos Tariadisi, Gruzijski patrijrhat;
Visokopreosvećeni gospodin mitropolit konstantinski i amohostski dr.
Vasilios, Ciparska Crkva;
Vlč arhimandrit Atanazy Nos, Poljska Crkva;
Visokopreosvećeni gospodin episkop krujski Andon Merdani, Albanska
Crkva;
Visokopreosvećeni gospodin mitropolit mihalovački i košički dr. Georgios,
Crkva Čeških zemalja i Slovačke.
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Pravoslavni savjetnici
Visokopreosvećeni gospodin episkop sinopski Athenagoras, Ekumenski
patrijarhat;
Dr. Andrianos Loukas, Ekumenski Patrijarhat;
Predavač dr.Christos N. Tsironis, Ekumenski patrijarhat.
Katolička delegacija
Uzoriti gospodin kardinal Péter Erdö, nadbiskup ostrogonskobudimpeštanski, Mađarska biskupska konferencija, predsjednik Katoličkog
foruma;
Mons. Duarte da Cunha, generalni tajnik CCEE-a, tajnik Katoličkog foruma;
Preuzvišeni gospodin nadbiskup dižonski Roland Minnerath, Francuska
biskupska konferencija;
Preuzvišeni gospodin nadbiskup minsko-mohilevski Tadeusz Kondrusiewicz,
Bjeloruska biskupska konferencija;
Preuzvišeni gospodin nadbiskup Paolo Pezzi nadbiskupija Majke Božje
moskvske, Biskupska konferencija Ruske Federacije;
Preuzvišeni gospodin biskup antverpenski Johan Bonny, Belgijska biskupska
konferencija;
Preuzvišeni gospodin pomoćni biskup vrhbosanski Pero Sudar, Biskupska
konferencija Bosne i Hercegovine;
Preuzvišeni gospodin biskup limburški dr. Franz-Peter Tebartz-van-Elst,
Njemačka biskupska konferencija;
Preuzvišeni gospodin biskup aberdinski Hugh Gilbert, Škotska biskupska
konferencija;
Preuzvišeni gospodin biskup pistojski Mansueto Bianchi, Talijsnska
biskupska konferencija;
Vlč otac Borys Gudziak, Ucrajinska grkokatolička Crkva;
Vlč Manuel Prieto Barrios, Španjolska biskupska konferencija.
Sveta Stolica
Mons. Bernard Munono Muyembe, Papinsko vijeće Iustitia et Pax
Prof. Bruni Luigino, Kongregacija za nauk vjere
Pozvani Crkve
Uzoriti gospodin kardinal José da Cruz Policarpo, patrijarh lisabonski;
Vlč. Manuel Barbosa, Lisabonski patrijarhat.
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IMENOVANJA, RAZRJEŠENJA I ODOBRENJA
- Vlč. Davor Klečina, imenovan za člana Komisije Justitia et Pax
(Dekret br. 139/2012 od 3. svibnja 2012.)
- Don Tomislav Ljuban, imenovan za člana Vijeća za kler BK BiH
(Dekret br. 217/2012 od 23. srpnja 2012.)
- Mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH, imenovan za člana Biskupske
komisije HBK-a i BK BiH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima
( Dekret br. 330/2012 od 21. studenog 2012. )
- Don Željko Majić, razriješen službe vicerektora Papinskog hrvatskog
zavoda sv. Jeronima u Rimu (Dekret br. 32/2012.-J od 29. studenog 2012.)
- Mons. dr. Ante Brajko, imenovan za suca Međubiskupijskog suda
Vrhbosanske crkvene pokrajine II. stupnja
(Dekret br. 369/2012 od 29. prosinca 2012.)
- Dr. sc. Pero Pranjić, imenovan za predsjednika Međubiskupijskog suda
Vrhbosanske crkvene pokrajine II. stupnja
(Dekret br. 370/2012 od 29. prosinca 2012.)
- Dr. fra Ivan Sesar, imenovan za suca Međubiskupijskog suda Vrhbosanske
crkvene pokrajine II. stupnja
(Dekret br. 371/2012 od 29. prosinca 2012.)
- Dr. fra Velimir Blažević, imenovan na službu branitelja ženidbenog veza i
promicatelja pravde Međubiskupijskog suda Vrhbosanske crkvene pokrajine
II. stupnja
(Dekret br. 372/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Don Željko Majić, imenovan za člana Vijeća za kler BK BiH
(Dekret br. 372/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Josip Jozić, imenovan za člana Vijeća za bogoslovna sjemeništa BK
BiH
(Dekret br. 378/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Pero Pero Vrbac, imenovan za člana Vijeća za bogoslovna sjemeništa
BK BiH
(Dekret br. 379/2012 od 31. prosinca 2012.)
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- Vlč. Damir Ivanović, imenovan za člana Vijeća za bogoslovna sjemeništa
BK BiH
(Dekret br. 380/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Josip Mrnjavac, imenovan za člana Vijeća za mala sjemeništa BK BiH
(Dekret br. 381/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Stipo Alandžak, imenovan za člana Vijeća za mala sjemeništa BK BiH
(Dekret br. 382/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Ivan Nujić, imenovan za člana Vijeća za mala sjemeništa BK BiH
(Dekret br. 383/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Danijel Rajić, imenovan za člana Vijeća za mala sjemeništa BK BiH
(Dekret br. 384/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Vlč. Marko Majstorović, imenovan za člana Vijeća za mala sjemeništa BK
BiH
(Dekret br. 385/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Vlč. Boris Salapić, imenovan za člana Vijeća za mala sjemeništa BK BiH
(Dekret br. 386/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Don Željko Majić, imenovan za člana Vijeća za kler BK BiH
(Dekret br. 388/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Gospođa Ines-Ivana Rajković-Ružić, imenovana je za člana Pedagoškog
vijeća katoličkih "Škola za Europu"
(Dekret br. 390/2012 od 22. prosinca 2012.)
- Marina Medić, imenovana za člana Odbora za mlade pri Vijeću za laike BK
BiH
(Dekret br. 391/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Danijel Rajić, imenovan za člana Odbora za mlade pri Vijeću za laike
BK BiH
(Dekret br. 392/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Don Stjepan Matijević, imenovan za člana Odbora za mlade pri Vijeću za
laike BK BiH
(Dekret br. 392/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Dr. Nevenka Planinić, razriješena službe člana Vijeća za obitelj BK BiH
(Dekret br. 134/2012 od 3. svibnja 2012.)
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- Fra Mirko Filipović, razriješen službe člana Komisije Justitia et pax BK
BiH
(Dekret br. 136/2012 od 3. svibnja 2012.)
- Mr. Darko Pavlović, razriješen službe člana Komisije Justitia et pax BK
BiH
(Dekret br. 138/2012 od 3. svibnja 2012.)
- Radoslav Zovko, razriješen službe člana Nadzornog vijeća Caritasa BK
BiH
(Dekret br. 135/2012 od 3. svibnja 2012.)
- Don Ivan Kovač, razriješen službe člana Vijeća za kler BK BiH
(Dekret br. 140/2012 od 3. svibnja 2012.)
- Dr. Klara Ćavar, razriješena službe člana i kancelarke Međubiskupijskog
suda Vrhbosanske crkvene pokrajine II. stupnja
(Dekret br. 368/2012 od 29. prosinca 2012.)
- Fra Stjepan Lovrić, razriješen službe člana Vijeća za mala sjemeništa BK
BiH
(Dekret br. 373/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Marinko Pejić, razriješen službe člana Vijeća za bogoslovna sjemeništa
BK BiH
(Dekret br. 374/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Mato Topić, razriješen službe člana Vijeća za bogoslovna sjemeništa
BK BiH
(Dekret br. 375/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Fra Pavo Vujica, razriješen službe člana Vijeća za mala sjemeništa BK BiH
(Dekret br. 377/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Gospođa Snježana Smoljo, razriješena službe člana Pedagoškog vijeća
katoličkih "Škola za Europu"
(Dekret br. 389/2012 od 22. prosinca 2012.)
- Fra Mato Topić, razriješen službe člana Odbora za mlade pri Vijeću za
laike BK BiH
( Dekret br. 394/2012 od 31. prosinca 2012. )
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- Don Mihovil Kurkut, razriješen službe člana Odbora za mlade pri Vijeću za
laike BK BiH
(Dekret br. 395/2012 od 31. prosinca 2012.)
- Ivana Vidović, razriješena službe člana Odbora za mlade pri Vijeću za laike
BK BiH
(Dekret br. 396/2012 od 31. prosinca 2012.)

Odobrenje formulara Obiteljskog lista
Prot. broj: 362-1/2012

Sarajevo, 21. prosinca 2012.

Uzoriti gospodine Kardinale,
Preuzvišeni gospodine Biskupe!
Slobodan sam dostaviti Vam odobrenje formulara Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine s molbom da, u skladu s našim dogovorom, uputite
dopis župnicima Vaše nad/biskupije kojim ćete ih upoznati da je BK BiH
odobrila spomenuti formular. Predlažem da potaknete župnike da o
spomenutom formularu upoznaju svoje župljane kako bi ih mogli koristiti
osobito u slučajevima kada kao obitelj sele iz jedne u drugu župnu zajednicu.
Upućujem izraze bratskog zajedništva i srdačno Vas pozdravljam!
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH

Sveta Stolica odobrila statut Vojnog ordinarijata u BiH
Slijedom „Ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice o
dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i
Hercegovine“, potpisanog u Sarajevu 8. travnja 2010., Sveta Stolica – nakon
razmjene ratifikacijskih instrumenata, obavljene 14. rujna 2010. u Vatikanu –
Apostolskim pismom „Magni aestimamus“ od 1. veljače 2011., osnovala
Vojni ordinarijat za Bosnu i Hercegovinu.
Katoličko dušobrižništvo vojnika u cijelom svijetu ravna se apostolskom
konstitucijom „Spirituali militum curae“ (O duhovnoj skrbi vojnika, Ivan
Pavao II., 1986.). Taj papinski dokument određuje da se svaki pojedini vojni
ordinarijat, kao posebno su crkveno okružje, upravlja vlastitim statutima koje
izdaje Apostolska Stolica. U tim statutima se detaljnije preciziraju uredbe
ove konstitucije, i prilagođuju uvjetima u kojima dotični vojni ordinarijat
123

djeluje, a postaju valjani tamo gdje postoje prethodno sklopljeni ugovori
između Apostolske Stolice i konkretne države.
U skladu s obvezom vlastite službe, vojni biskup mons. dr. Tomo Vukšić je
izradio prijedlog statuta Vojnog ordinarijata u BiH koji je, nakon što su o
njemu pozitivno mišljenje dali i biskupi Biskupske konferencije BiH, u
kolovozu 2011. poslan u Rim nadležnoj Kongregaciji za biskupe.
Prema ustaljenoj praksi, osim Kongregacije za biskupe, sve pristigle
prijedloge ovakvih statuta proučavaju također Državno tajništvo i Papinsko
vijeće za zakonske tekstove, kojima ih dostavlja sama Kongregacija, te se sva
tri tijela očituju o njima, pa je tako bilo i u ovom slučaju.
Nakon što su sva tri rimska tijela izrazila pozitivno mišljenje, te pošto su u
prijedlog statuta unesene njihove sugestije, prijedlog statuta je početkom
siječnja 2012. ponovno poslan Kongregaciji za biskupe, sada na odobrenje.
Pročelnik Kongregacije za biskupe, kardinal Marc Ouellet, je u audijenciji 27.
siječnja 2012. papi Benediktu XVI. predstavio prijedlog statuta koji je Papa
odobrio a kardinal Ouellet istoga dana potpisao dekret odobrenja i popratnim
pismom od 30. siječnja 2012. obavijestio vojnoga biskupa.
Statut se sastoji od 26 članaka a, osim uvoda, ima pet dijelova koji nose
naslove: Vojni ordinarijat, vojni ordinarij, prezbiterij Vojnog ordinarijata,
kurija Vojnog ordinarijata te zaključne odredbe.
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STATUT VOJNOG ORDINARIJATA
U BOSNI I HERCEGOVINI

STATUTI DELL’ORDINARIATO
MILITARE IN BOSNIA ED ERZEGOVINA

Uvod

Introduzione

Slijedom Ugovora između Bosne i
Hercegovine i Svete Stolice o
dušobrižništvu katoličkih vjernika,
pripadnika Oružanih snaga Bosne i
Hercegovine, potpisanog u Sarajevu
8. travnja 2010., Sveta Stolica je –
nakon
razmjene
ratifikacijskih
instrumenata, obavljene 14. rujna
2010. u Vatikanu – Apostolskim
pismom Magni aestimamus od 1.
veljače 2011., osnovala Vojni
ordinarijat za Bosnu i Hercegovinu.

In seguito all’Accordo tra la Santa
Sede e la Bosnia ed Erzegovina circa
l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate di
Bosnia ed Erzegovina, firmato a
Sarajevo l’8 aprile 2010, la Santa
Sede – dopo lo scambio degli
strumenti di ratifica, avvenuto il 14
settembre 2010 in Vaticano – con la
Lettera Apostolica Magni aestimamus del 1° febbraio 2011, ha eretto
l’Ordinariato Militare per la Bosnia
ed Erzegovina.

I. Vojni ordinarijat

I. Ordinariato Militare

Članak 1.
Vojni ordinarijat u kanonskome
pravu je izjednačen s biskupijom,
osim ako proizlazi drukčije iz naravi
stvari ili iz izričite normativne
odredbe, a pro norma njim upravlja
biskup, s naslovom Vojni ordinarij.
Vojnom ordinarijatu u Bosni i
Hercegovini civilno je priznata
pravna osobnost na osnovu Zakona o
slobodi vjere i pravnom položaju
Crkava i vjerskih zajednica u Bosni i
Hercegovini iz 2004. godine (čl. 8 §§
1, 5 i 6).

Articolo 1
L’Ordinariato Militare nel Diritto
Canonico è equiparato ad una
diocesi, a meno che non consti
altrimenti dalla natura delle cose o da
una espressa disposizione normativa,
ed è retto pro norma da un Vescovo,
con il titolo di Ordinario Militare.
All’Ordinariato Militare in Bosnia ed
Erzegovina è civilmente riconosciuta
la personalità giuridica, in virtù della
Legge sulla libertà religiosa e sullo
stato giuridico delle Chiese e
Comunità religiose in Bosnia ed
Erzegovina, del 2004 (Art. 8 §§1, 5 e
6).

Članak 2.
Vojni ordinarijat ravna se:
a) Ugovorom između Svete Stolice i
Bosne i Hercegovine o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
(odsada: Ugovor);
b) apostolskom konstitucijom Spirituali militum curae od 21. travnja
1986. (odsada: SMC);
c) propisima Zakonika kanonskoga
prava;
d) odredbama ovoga Statuta.

Articolo 2
L’Ordinariato Militare è regolato:
a) dall’Accordo tra la Santa Sede e la
Bosnia ed Erzegovina circa l’assistenza religiosa dei fedeli cattolici,
membri alle Forze Armate di Bosnia
ed Erzegovina (d’ora in poi:
Accordo);
b) dalla Costituzione Apostolica
Spirituali Militum Curae, del 21
aprile 1986 (d’ora in poi: SMC);
c) dalle norme del Codice di Diritto
Canonico;
d) dalle norme di questi Statuti.

Članak 3.
Svrha Vojnog ordinarijata je brinuti
se za dušobrižništvo katoličkih
vjernika, pripadnika Oružanih snaga
Bosne i Hercegovine (usp. Ugovor,
čl. 1 § 1).

Articolo 3
La finalità dell’Ordinariato Militare è
di provvedere all’assistenza religiosa
dei fedeli cattolici, membri delle
Forze Armate di Bosnia ed
Erzegovina (cfr. Accordo, art. 1 § 1).
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Članak 4.
Pod vlast upravljanja Vojnog
ordinarijata pripadaju:
a) vojne osobe i drugi stalni
zaposlenici u službi Oružanih snaga
Bosne i Hercegovine;
b) članovi njihovih obitelji, tj. bračni
drugovi i djeca, također punoljetna,
ako žive s roditeljima u istome domu,
kao i njihova rodbina i druge osobe
koje s njima dijele isto prebivalište;
c) kadeti vojnih škola, oni koji
obavljaju
službu
u
vojnim
ustanovama, bolesnici i osoblje
vojnih zdravstvenih ustanova;
d) svi vjernici, muškarci i žene,
članovi neke redovničke ustanove ili
ne, koji stalno obavljaju službu koju
im je povjerio Vojni ordinarij ili im
je za nju dao svoju suglasnost.

Articolo 4
Appartengono alla giurisdizione
dell'Ordinariato Militare:
a) i militari e gli altri impiegati stabili
al servizio delle Forze Armate di
Bosnia ed Erzegovina;
b) quanti compongono le loro
famiglie, cioè coniugi e figli, anche
maggiorenni, se coabitano con i
genitori nella stessa casa, come
anche i loro parenti ed altre persone
che condividono la stessa abitazione;
c) i cadetti delle scuole militari,
coloro che prestano servizio negli
istituti militari, i degenti ed il
personale delle istituzioni sanitarie
militari;
d) tutti i fedeli, uomini e donne,
membri o meno di un Istituto
religioso, che ricoprono stabilmente
un
ufficio
loro
affidato
dall’Ordinario Militare o con il suo
consenso.

Članak 5.
Articolo 5
Sjedište Vojnog ordinarijata i La sede dell'Ordinariato Militare e la
njegova glavna crkva su u Sarajevu.
sua Chiesa principale sono in
Sarajevo.
II. Vojni ordinarij

II. Ordinario Militare

Članak 6.
Vojnog ordinarija slobodno imenuje
Vrhovni Svećenik. O tome će, prije
proglašenja
imenovanja,
na
povjerljiv način biti obaviješteno
Vijeće
ministara
Bosne
i
Hercegovine, u skladu sa čl. 2
Ugovora.

Articolo 6
L’Ordinario Militare è nominato
liberamente dal Sommo Pontefice.
Prima della pubblicazione della
nomina, in maniera confidenziale ne
sarà informato il Consiglio dei
Ministri di Bosnia ed Erzegovina, in
conformità all’art. 2 dell’Accordo.

Članak 7.
Articolo 7
Vlast upravljanja Vojnog ordinarija, La
potestà
di
giurisdizione
koju može vršiti također nad dell’Ordinario Militare, che può
vjernicima koji bi se našli u essere esercitata anche sui fedeli che
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inozemstvu, je osobna, redovita i
vlastita, ali skupna s vlašću
dijecezanskoga
biskupa,
jer
pripadnici
Vojnog
ordinarijata
nastavljaju biti vjernici svojih
dotičnih biskupija prema prebivalištu
ili prema obredu. Vojarne i druga
mjesta
namijenjena
Oružanim
snagama najprije su i prvotno pod
jurisdikcijom Vojnog ordinarijata; na
drugom pak mjestu također pod
jurisdikcijom
dijecezanskoga
biskupa, to jest svaki put kad nema
Vojnog ordinarija i njegovih
kapelana: u tom slučaju bilo
dijecezanski biskup bilo župnik
djeluju po vlastitom pravu (usp.
SMC, V.).

si trovino all’estero, è personale,
ordinaria e propria, ma cumulativa
con la giurisdizione del Vescovo
diocesano, perché gli appartenenti
all’Ordinariato Militare continuano
ad essere fedeli delle loro rispettive
diocesi per domicilio o per rito. Le
caserme e i luoghi riservati alle Forze
Armate in primo e principale modo
sottostanno
alla
giurisdizione
dell’Ordinariato Militare; in via
secondaria,
però,
anche
alla
giurisdizione del Vescovo diocesano,
ogni qual volta cioè manchino
l’Ordinario Militare e i suoi
Cappellani: in tal caso, sia il Vescovo
diocesano che il Parroco agiscono
per diritto proprio (cfr. SMC, V).

Članak 8.
Articolo 8
Vojni ordinarij je, po pravu, član L’Ordinario Militare è, di diritto,
Biskupske konferencije Bosne i membro della Conferenza Episcopale
Hercegovine.
di Bosnia ed Erzegovina.
Članak 9.
U slučaju prazne ili spriječene
stolice, ako Sveta Stolica ne odredi
drukčije, službu upravitelja Vojnog
ordinarijata preuzet će generalni
vikar, ali kroz to razdoblje ne može
uvoditi novine.

Articolo 9
In caso di sede vacante o impedita, se
la
Santa
Sede
non
decide
diversamente,
l'ufficio
di
Amministratore
dell’Ordinariato
Militare sarà assunto dal Vicario
Generale, senza però che egli possa
introdurre novità durante questo
periodo.

III. Prezbiterij Vojnog
ordinarijata

III. Presbiterio dell’Ordinariato
Militare

Članak 10.
Prezbiterij Vojnog ordinarijata čine
dijecezanski i redovnički svećenici,
stalno određeni za dušobrižništvo
Oružanih
snaga
Bosne
i
Hercegovine,
uz
prethodno
dopuštenje vlastitoga dijecezanskog

Articolo 10
Il
presbiterio
dell’Ordinariato
Militare è formato dai presbiteri,
diocesani e religiosi, stabilmente
destinati all’assistenza religiosa delle
Forze Armate di Bosnia ed
Erzegovina, previa licenza del
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biskupa ili redovničkoga poglavara.
Dijecezanski biskupi i nadležni
redovnički poglavari stavit će na
raspolaganje Vojnom ordinarijatu
dovoljan broj svećenika i đakona
prikladnih za tu zadaću.

proprio Vescovo diocesano o del
Superiore religioso.
I Vescovi diocesani e i competenti
Superiori religiosi concederanno
all’Ordinariato Militare un numero
sufficiente di sacerdoti e diaconi
idonei a questa missione.

Članak 11.
Dijecezanski svećenici mogu biti
inkardinirani u Vojni ordinarijat
prema propisima kanonskoga prava,
nakon
određenoga
razdoblja
provjere.

Articolo 11
I sacerdoti diocesani possono essere
incardinati nell’Ordinariato Militare,
secondo le norme del Diritto
Canonico, dopo un periodo di prova.

Članak 12.
Svećenici, koji su za stalno određeni
za dušobrižništvo Oružanih snaga
Bosne i Hercegovine, zovu se vojni
kapelani i imaju prava i dužnosti
analogne onima koje imaju župnici,
ali skupno s mjesnim župnikom. Oni
uživaju također pravni status i ulogu
zagarantiranu državnim zakonom, uz
potpuno poštivanje njihove posebnosti katoličkih svećenika.

Articolo 12
I sacerdoti, stabilmente designati
all’assistenza religiosa delle Forze
Armate di Bosnia ed Erzegovina,
sono chiamati Cappellani Militari, ed
hanno diritti e doveri analoghi a
quelli dei Parroci, ma cumulativamente con il Parroco del luogo. Essi
godono altresì di uno statuto
giuridico e di un ruolo garantito dalla
legge statale, nel totale rispetto della
loro specificità di sacerdoti cattolici.

Članak 13.
Vojni ordinarij, u dogovoru s
nadležnim biskupom ili redovničkim
poglavarom,
može
tražiti
dijecezanske i redovničke svećenike
za privremenu ili prigodnu službu.
Za vrijeme službe u Vojnom
ordinarijatu i ovi će se svećenici
nazivati vojnim kapelanima.

Articolo 13
L’Ordinario Militare, d’intesa con il
Vescovo competente o con il
Superiore religioso, può richiedere
sacerdoti diocesani e religiosi per un
servizio temporaneo o occasionale.
Durante il servizio nell’Ordinariato
Militare, anche questi sacerdoti si
chiameranno Cappellani Militari.

Članak 14.
U dogovoru s Ministarstvom obrane
odredit će se sjedišta kao takva
vojnih kapelana za dušobrižničku
skrb katoličkih vjernika, pripadnika
Oružanih snaga.

Articolo 14
D’intesa con il Ministero della
Difesa, saranno decise le sedi come
tali dei Cappellani Militari per
l’assistenza religiosa dei fedeli
cattolici, membri alle Forze Armate.

Vojni ordinarij je nadležan imenovati
i premještati vojne kapelane,
obavješćujući o tomu Ministarstvo
obrane.

Compete
all’Ordinario
Militare
nominare e trasferire i Cappellani
Militari, dandone comunicazione al
Ministro della difesa.

Članak 15.
Vojni ordinarij će voditi duhovnu i
materijalnu skrb za odgoj budućih
svećenika Vojnog ordinarijata i
koristit će se jednim od sjemeništa
koja postoje u zemlji. U tome će mu
pomagati vojni kapelani, koji su
također dužni brinuti se o
svećeničkome pomlatku Vojnog
ordinarijata.

Articolo 15
L’Ordinario Militare avrà cura
spirituale e materiale dell’educazione
dei futuri sacerdoti dell’Ordinariato
Militare, e si servirà di un seminario
tra quelli esistenti nel Paese. In ciò
sarà coadiuvato dai Cappellani
Militari, anch’essi obbligati ad aver
cura della futura generazione
dell’Ordinariato Militare.

Članak 16.
U pripremi vjernika za sakramente,
posebno za ženidbu, vojni kapelani
će obdržavati odredbe Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine.

Articolo 16
Nella preparazione dei fedeli per i
sacramenti, specialmente per quello
del matrimonio, i Cappellani Militari
si atterranno alle norme della
Conferenza Episcopale di Bosnia ed
Erzegovina.

Članak 17.
Vojne kapelanije će primjenjivati
odredbe Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine u vođenju
knjiga za podjeljivanje sakramenata i
za stanje osoba.

Articolo 17
Nel
tenere
i
registri
per
l’amministrazione dei sacramenti e
per lo stato delle persone, le
cappellanie militari si atterranno alle
norme della Conferenza Episcopale
di Bosnia ed Erzegovina.

Članak 18.
Glede prestanka službe vojnih
kapelana, pridržavat će se uvjeta
utvrđenih zajedničkom dogovorom
nadležnih crkvenih i državnih vlasti.
Nakon umirovljenja vojnih kapelana
Vojni ordinarij će nastaviti voditi
prikladnu skrb za njih.

Articolo 18
Circa la cessazione dei Cappellani
Militari dal loro servizio, ci si atterrà
alle condizioni stabilite di comune
accordo dalle competenti autorità
ecclesiastiche e statali. Dopo il
pensionamento
dei
Cappellani
Militari,
l’Ordinario
Militare
continuerà ad aver adeguata cura di
essi.
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Članak 19.
Pod vodstvom Vojnog ordinarija i
vojnih kapelana u dušobrižništvo
mogu biti uključeni đakoni i vjernici
laici koji posjeduju odgovarajuću
duhovnu i stručnu spremu.

Articolo 19
Sotto la guida dell’Ordinario Militare
e
dei
Cappellani
Militari,
nell’assistenza religiosa possono
essere inseriti diaconi e fedeli laici
che
possiedono
un’adeguata
preparazione di spiritualità e di
esperienza.

Članak 20.
Vojnom ordinariju, osim vojnih
kapelana, u dušobrižništvu pomažu i
dekani, koje on može slobodno
imenovati između vojnih kapelana,
prema pastoralnim potrebama.

Articolo 20
Nell’assistenza religiosa, l’Ordinario
Militare è coadiuvato, oltre che dai
Cappellani Militari, anche dai
Decani, che egli può nominare
liberamente tra i Cappellani Militari,
secondo le necessità pastorali.

Članak 21.
Biskupi Bosne i Hercegovine
dopustit će Vojnom ordinariju i
vojnim kapelanima, prema potrebi i
mogućnostima, korištenje crkava i
suradnju drugih svećenika. Vojni
ordinarij će se pobrinuti da vojni
kapelani budu od pomoći župnicima
u dušobrižništvu.

Articolo 21
I Vescovi di Bosnia ed Erzegovina,
secondo necessità e possibilità,
permetteranno all’Ordinario Militare
e ai Cappellani Militari l’uso delle
chiese e la collaborazione degli altri
sacerdoti. L’Ordinario Militare avrà
cura che i Cappellani Militari siano
d’aiuto ai Parroci nella cura
pastorale.
Qualora un Cappellano Militare
volesse, fuori del proprio ufficio,
svolgere assistenza pastorale di fedeli
non affidatigli, dovrà ottenere il
permesso del competente Vescovo
diocesano.

Ako bi koji vojni kapelan, izvan
vlastite službe, želio vršiti pastoralnu
skrb vjernika koji mu nisu povjereni,
morat
će
dobiti
dopuštenje
nadležnoga dijecezanskog biskupa.
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IV. Kurija Vojnog ordinarijata

IV. Curia dell’Ordinariato
Militare

Članak 22.
Vojni ordinarij upravlja Vojnim
ordinarijatom uz suradnju kurije koju
sačinjavaju:
a) generalni vikar, b) kancelar, c)
tajnik, d) ekonom, e) drugi
dodijeljeni službenici.

Articolo 22
L’Ordinario Militare regge l’Ordinarato Militare con la collaborazione dela Curia, che è formata:
a) dal Vicario Generale; b) dal
Cancelliere; c) dal Segretario; d)
dall’Economo; e) da altri Officiali
addetti.

Članak 23.
U skladu s kanonskim propisima,
Vojnom ordinariju pomažu Prezbitesko vijeće, Pastoralno vijeće,
Ekonomsko vijeće i Zbor savjetnika.
Vodeći računa o broju svećenika
Vojnog ordinarijata, Prezbitersko
vijeće i Zbor savjetnika sastavljeni su
i djelatni kao u Apostolskim
vikarijatima i Apostolskim prefektuama (kan. 495 § 2 i 502 § 4).

Articolo 23
In conformità alle norme canoniche,
l’Ordinario Militare è coadiuvato dal
Consiglio Presbiterale, dal Consiglio
Pastorale, dal Consiglio per gli Affari
Economici e dal Collegio dei
Consultori. Tenendo conto del
numero dei sacerdoti dell’Ordinariato
Militare, il Consiglio Presbiterale e il
Collegio dei Consultori sono
composti e funzionanti come nei
Vicariati Apostolici e nelle Prefetture
Zbor savjetnika vrši svoju službu Aposto-iche (can. 495 § 2 e 502 § 4).
prema kanonskim propisima, osim u Il Collegio dei Consultori svolge il
situaciji prazne ili spriječene stolice. proprio ruolo secondo le norme
canoniche, eccetto la situazione della
sede vacante o impedita.
Članak 24.
Glede sudskih postupaka vjernika
Vojnog ordinarijata u crkvenim
pitanjima, na prvom stupnju nadležan
je crkveni sud VrhbosanskeSarajevske nadbiskupije; a kao
prizivni
sud
nadležan
je
Međubiskupijski sud drugoga stupnja
sa sjedištem u Sarajevu.

Articolo 24
Circa le cause giudiziali dei fedeli
dell’Ordinariato Militare in questioni
ecclesiastiche, in prima istanza è
competente il Tribunale ecclesiastico
dell’Arcidiocesi
di
VrhbosnaSarajevo; e, come Tribunale di
appello, è competente il Tribunale
interdiocesano di seconda istanza con
sede a Sarajevo.

V. Zaključne odredbe

V. Norme conclusive

Članak 25.
Ostala pitanja glede odnosa između
Vojnog ordinarijata i Ministarstva
obrane Bosne i Hercegovine uredit će
se Sporazumom i Pravilnikom, o
kojima se govori u čl. 11 Ugovora.

Articolo 25
Altre questioni riguardanti i rapporti
tra l’Ordinariato Militare e il
Ministero della Difesa di Bosnia ed
Erzegovina,
saranno
regolate
dall’Intesa e dal Regolamento, di cui
all’art. 11 dell’Accordo.

Članak 26.
Nakon odobrenja Svete Stolice, ovaj
Statut će stupiti na snagu njegovim
objavljivanjem u službenom glasilu
Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine.

Articolo 26
Dopo l’approvazione della Santa
Sede, questi Statuti entreranno in
vigore con la loro pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Conferenza
Episcopale di Bosnia ed Erzegovina.
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VIJEĆA I KOMISIJE BISKUPSKE
KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SASTAV
Stalno vijeće BK BiH
Biskup Franjo Komarica, predsjednik
Članovi:
Kardinal Vinko Puljić, dopredsjednik
Biskup Tomo Vukšić, član

Komisija za nauk vjere BK BiH
Biskup Ratko Perić, predsjednik
Članovi:
Biskup Tomo Vukšić, Sarajevo
Biskup Marko Semren, Banja Luka

Vijeće za bogoslovna sjemeništa BK BiH
Kardinal Vinko Puljić, predsjednik
Članovi:
Preč. Marko Zubak, Sarajevo
Don Stipe Gale, Mostar
Vlč. Žarko Vladislav Ošap, Banja Luka
Don Ivo Šutalo, Mostar
Dr. fra Danimir Pezer, Sarajevo
Dr. fra Josip Jozić, Sarajevo
Mr. fra Pero Vrebac, Sarajevo
Vlč. Damir Ivanović, Sarajevo
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Vijeće za mala sjemeništa BK BiH
Kardinal Vinko Puljić, predsjednik
Članovi:
Preč. Marijan Pejić, Sarajevo
Vlč. Jakov Kajinić, Sarajevo
Vlč. Žarko Vladislav Ošap, Banja Luka
Don Ivan Zovko, Mostar
Fra Josip Mrnjavac, Sarajevo,
Fra Stipo Alandžak, Sarajevo
Fra Ivan Nujić, Sarajevo
Fra Danijel Rajić, Sarajevo,
Vlč. Marko Majstorović, Sarajevo,
Vlč. Boris Salapić, Sarajevo

Vijeće za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama
Kardinal Vinko Puljić, predsjednik
Članovi:
Mons. dr. Mato Zovkić, Sarajevo
Fra Marijan Karaula, Sarajevo
Mons. dr. Niko Ikić, Sarajevo
Vlč. Marijan Stojanović, Banja Luka
Don Ivan Bebek, Mostar
Dr. fra Iko Skoko, Mostar

Vijeće za katehezu BK BiH
Biskup Ratko Perić, predsjednik
Članovi:
Dr. don Anto Pavlović, tajnik, Mostar
Mons. Pero Jukić, Sarajevo
Vlč. mr. Marko Vidović, Banja Luka
Fra Stipe Biško, Mostar
Don Marko Šutalo, Mostar
Fra Mario Radman, Sarajevo
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S. Mirjam Ramljak, Sarajevo
G. Zorica Miloš, Mostar

Vijeće za kler BK BiH
Biskup Ratko Perić, predsjednik
Članovi:
Don Ivan Štironja, tajnik, Mostar
Mons. dr. Anto Orlovac, Banja Luka
Mr. don Željko Majić, Mostar
Fra Šimun Romić, Mostar
Preč. mr. Luka Tunjić, Sarajevo
Dr. fra Danimir Pezer, Sarajevo
Don Tomislav Ljuban, Mostar

Vijeće za obitelj BK BiH
Biskup Marko Semren, predsjednik
Članovi:
G. Ana Huml Žontar, tajnica, Sarajevo
Mons. Vlado Lukenda, Banja Luka
Don Jozo Ančić, Mostar
Vlč. mr. Josip Lebo, Sarajevo
G. Josip Gelo, Banja Luka
Dr. Verica Mišanović, Sarajevo

Vijeće za liturgiju BK BiH
Biskup Franjo Komarica, predsjednik
Članovi:
S. Damjana Kovačević, tajnica, Banja Luka
Dr. fra Benedikt Vujica, Sarajevo
Dr. fra Slavko Topić, Sarajevo
Mons. mr. Tomo Knežević, Sarajevo
Vlč. Marko Stanušić, Sarajevo
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Don Niko Luburić, Mostar
G. Mario Glibić, Mostar
Mr. fra Anthony Burnside, Mostar
Dr. fra Danimir Pezer, Sarajevo
Vlč. mr. Željko Marić, Sarajevo

Vijeće za laike BK BiH
Biskup Marko Semren, predsjednik
Članovi:
G. Marija Jurković, tajnica, Banja Luka
Vlč. dr Šimo Maršić, Sarajevo
Don Ilija Piličić, Banja Luka
G. Dragana Mišanović, Sarajevo
Fra Josip Vlašić, Mostar
G. Ivana Vidović, Sarajevo
Dr. Siniša Skočibušić, Mostar
G. Alen Vidović, Sarajevo
G. Dinko Periša, Banja Luka
Mr. don Mladen Šutalo, Mostar

Vijeće za laike - Odbor za mlade BK BiH
Biskup Marko Semren, predsjednik
Članovi:
G. Marina Medić, tajnica
Vlč. dr. Šimo Maršić, Sarajevo
Don Ilija Piličić, Banja Luka
Mr. don Mladen Šutalo, Mostar
Fra Josip Vlašić, Mostar
S. Marija Filipović, Sarajevo
Fra Danijel Rajić, Sarajevo
Don Stjepan Matijević, Sarajevo
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Vijeće za sredstva društvenoga priopćavanja
Biskup Tomo Vukšić, predsjednik
Članovi:
Mons. Ivo Tomašević, tajnik, Sarajevo
G. Brane Vrbić, Sarajevo
Fra Gabrijel Mioč, Mostar
Dr. fra Iko Skoko, Mostar
Vlč. Josip Vajdner, Sarajevo
Vlč. Žarko Vladislav Ošap, Banja Luka

Nadzorno vijeće Caritasa BK BiH
Biskup Tomo Vukšić, predsjednik
Članovi:
G. Anton Martinović, Sarajevo
G. Stiepo Andrijić, Sarajevo
Vlč. Nikola Lovrić, Sarajevo
Preč. mr. Pero Ivan Grgić, Banja Luka

Pedagoško vijeće katoličkih “Škola za Europu”
Biskup Pero Sudar, predsjednik
Članovi:
Prof. dr. Milenko Brkić, Sarajevo
Mons. mr. Ivica Božinović, Banja Luka
S. Vitomira Biljaka, Sarajevo
Mr. Sandra Bjelan - Guska, Sarajevo
Dr. Snježana Šušnjara, Sarajevo
Prof. Žana Altumbabić, Tuzla
Prof. Ines-Ivana Rajković-Ružić, Bihać
Prof. Mojimir Džaja, Travnik
Dipl. iur. Josip Mijatović, Sarajevo
Prof. Dragana Livančić, Zenica
Mr. don Tiho Šutalo, Žepče
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Komisija Justitia et pax
Biskup Franjo Komarica, predsjednik
Članovi:
Preč. dr. Darko Tomašević, tajnik, Sarajevo
G. Mira Bagarić, Sarajevo
G. Josip Mijatović, Sarajevo
G. Tomo Lucić, Sarajevo
Vlč. Davor Klečina, Banja Luka

Nadzor nad upravljanjem jedinstvenom blagajnom BK BiH
Biskup Pero Sudar

Vijeće HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu
Biskup Pero Sudar, predsjednik

Nacionalni ured za hrvatsku inozemnu pastvu
Ravnatelj: fra Josip Bebić

Biskupska komisija HBK i BK BiH za Papinski hrvatski
zavod sv. Jeronima u Rimu
Nadbiskup Mons. Marin Srakić, predsjednik
Članovi
Mons. Ante Ivas, biskup šibenski
Mons. Dražen Kutleša, biskup porečko-pulski
Mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH
Mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački
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Caritas BK BiH
Biskup Franjo Komarica, predsjednik Caritasa BK BiH
Popis djelatnika Caritasa BK BiH i njihove funkcije
Fra Miljenko Mika Stojić, direktor
G. Zlatko Malić, zamjenik ravnatelja / voditelj projekta
G. Adela Kolorici, računovođa
G. Kristijan Hrgić, blagajnik / financijski asistent
G. Dijana Muzička, tajnica / administrativni asistent
G. Sanja Horvat, voditelj projekta
G. Božidarka Božić - Eduard, voditelj projekta
G. Miroslav Valenta, voditelj projekta
G. Srđan Vidačković, voditelj projekta
G. Gorana Lovrić, voditelj projekta
G. Suzana Božić, voditelj projekta
G. Tanja Ilić, projekt asistent
G. Danijela Bošnjak, projekt asistent

Katolička tiskovna agencija BK BiH
Mons. Ivo Tomašević, glavni urednik
Djelatnici:
G. Dražen Oberan
G. Marin Oberan
G. Davor Herceg

Tajništvo BK BiH
Mons. Ivo Tomašević, generalni tajnik
S. Emanuela Škarica, djelatnica
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VIJESTI O SJEDNICAMA I AKTIVNOSTIMA VIJEĆA
I KOMISIJA BK BIH
Održana sjednica Vijeća za liturgiju BK BiH
U prostorijama Tajništva Biskupske
konferencije BiH u Sarajevu, u
četvrtak, 23. veljače održana je
redovna sjednica Vijeća za liturgiju
Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine pod predsjedanjem
banjolučkog biskupa mons. dr.
Franje Komarice.
Kao osvrt na zapisnik od prošle
sjednice Vijeća, istaknuta je velika
vrijednost
„Zlatne
harfe“
–
njegovanja sustavno organiziranog
rada s dječjim zborovima u našim
župama. Vijeće predlaže da biskupi
u svojim biskupijama, gdje to još
nije učinjeno, imenuju koordinatore
za organizaciju i ostvarenje ovog
važnog
područja
pastoralnog
djelovanja.
Vijeće je raspravljalo o Uputi
„Universae Ecclesiae“, koju je
Papinsko povjerenstvo Ecclesia Dei
objavilo u svibnju 2011. godine u
svezi Motu propria Summorum
Pontificum pape Benedikta XVI.

Također su raspravljali o novim
dokumentima Svete Stolice o
Euharistiji, zatim o „Direktoriju o
pučkoj pobožnosti i liturgiji“ te o
Dekretu kojim se daje odobrenje za
slavlja sadržana u Katehetskom
direktoriju Neokatekumenskog puta.
Uočena su određena odstupanja u
praksi s obzirom na pojedine
odredbe sadržane u spomenutim
dokumentima. Predlaže se biskupima
da u svojim biskupijama na raznim
susretima svećenika uključe u
program sadržaj ovih dokumenata
kako bi ih se upoznalo i ukazalo na
potrebu njihove sustavne primjene u
praksi.
Dogovoreno je da se što prije dovrše
poslovi oko pripreme za tiskanje
orguljske pratnje za liturgijsku
pjesmaricu „Pjevajte Gospodinu
pjesmu novu“ kako bi, po
mogućnosti do kraja ove godine, bila
ponuđena našoj crkvenoj javnosti.

Održana sjednica Vijeća za obitelj
Redovita sjednica Vijeća za Obitelj
pri BK BiH održana je u utorak 28.
veljače u prostorijama BK BiH u
Sarajevu. Vijećnici sazvani od strane
predsjednika Vijeća za obitelj
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. dr. Marka Semrena,

pomoćnog biskupa banjolučkog.
Tijekom sjednice razmotren je
dnevni red sa sljedećim točkama:
1. Uvodna riječ;
2. Čitanje i usvajanje zapisnika sa
prethodne sjednice;
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3. Prvi nacionalni susret hrvatskih
katoličkih obitelji, 5. lipnja 2011. u
Zagrebu – osvrt;
4. Sedmi svjetski dan obitelji u
Milanu - sudjelovanje obitelji iz BiH,
30. svibnja-3. lipnja 2012.
5. Razno
Biskup Semren je u uvodnoj riječi
naveo važnost angažiranosti laika u
Crkvi i društvu kako je to navedeno i
u crkvenim dokumentima (Lumen
gentium br. 31). Zauzeti vjernici
laici posebno su pozvani na
evangelizaciju kultura, unošenje
snage evanđelja u život obitelji,
posao, masovne medije, sport,
slobodno vrijeme i za promicanje
kršćanskih vrijednosti u društvu i
javnom
životu,
narodnom
i
međunarodnom.
Nakon čitanja i usvajanja zapisnika
sa prošle sjednice Vijeća za obitelj,
biskup Semren se osvrnuo na
protekli prvi nacionalni susret
hrvatskih katoličkih obitelji održan u
Zagrebu 5. lipnja 2011. godine
tijekom boravka pape Benedikta
XVI. Hrvatskoj. Na ovom susretu
sudjelovali su i predstavnici obitelji
iz BiH; u prinošenju darova tijekom
Svete mise obitelj Periša iz župe
Livno, Banjalučka biskupija, i u
predmoljenju krunice obitelj Madžar
iz Kiseljaka, Vrhbosanska nadbiskupija.
Biskup Semren je naveo tri vrednovanja kao svjedočanstvo prelijepog
obiteljskog zajedništva koje je
unatoč kišovitom vremenu zračio
posebnom snagom.
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Sveti Otac je istaknuo da mu je bilo
važno učvrstiti hrvatske katoličke
obitelji u vjeri, koje je Drugi
vatikanski sabor nazvao „kućnom
Crkvom“: „Vjera u Boga koji je
ljubav prenosi se prije svega
svjedočenjem vjernosti bračnom
savezu, koja se nekako prirodno
pretače u ljubav prema djeci, plodu
te zajednice. Ali ta vjernost nije
moguća bez Božje milosti, bez
oslanjanja na vjeru i Duha Svetoga.“
Predsjednik Vijeća HBK za obitelj
biskup Župan zahvalio je Svetom
Ocu riječima: „ Ovo mnoštvo koje je
pred Vama čvrsto pirjanja uz nauk o
nepovredivosti života, o braku i
obitelji kojega Vi neustrašivo
naviještate. Mi smo zato danas i
došli ovamo da Vam posvjedočimo
kako je to bilo naše vjekovno
opredjeljenje i da na njemu
odlučujemo
graditi
i
svoju
budućnost..“
Voditelj ureda za obitelj HBK dr.
Petar-Krešimir Hodžić je istaknuo:
„Sam dolazak tolikog broja ljudi,
unatoč ´biblijskom´ potopu i terenu
koji je bio težak za stajanje, prvi je
znak koliko je hrvatskim obiteljima
bilo vrijedno doći na mjesto, zajedno
se okupiti, pokazati da smo tu, da
nas ima i da želimo stati uz vrednote
koje Katolička Crkva zagovara.“
Pod slijedećom točkom dnevnog
reda najavljen je sedmi svjetski dan
obitelji koji će se održati u Milanu
od 30. svibnja do 03. lipnja 2012
godine te su se razmotrile
mogućnosti odlaska i obitelji iz BiH.
Na susretu će sudjelovati i papa

Benedikt XVI. a tema susreta bit će
obitelj kao „baština čovječanstva“ u
središtu Crkve i cijeloga društva.
Svjetski susreti obitelji se održavaju
svake tri godine a prvi je održan na
poticaj pape Ivana Pavla II. 1994.
godine u Rimu.

Sjednica je završena konstruktivnim
razgovorom vijećnika i zaključkom o
neophodnosti aktivnosti vezanih za
obitelj te da se odabere odgovorna
osoba koje će te aktivnosti
koordinirati.

Održana sjednica Odbora za mlade BK BiH
U srijedu, 29. veljače u prostorijama
Biskupske Konferencije Bosne i
Hercegovine održana je redovita
sjednica Odbora za mlade BK BiH
pod
predsjedanjem
pomoćnog
biskupa banjolučkog mons. dr.
Marka Semrena, predsjednika Vijeća
za laike BK BiH.
Na početku sjednice biskup Semren
je pozdravio nazočne članove i
zahvalio im na njihovom doprinosu
u pastoralu mladih. Voditelj Ureda
za mlade BK BiH, vlč. Šimo Maršić,
izvijestio je članove Odbora o
važnijim događajima koje je ovaj
Ured u suradnji s članovima Odbora
organizirao u 2011. godini. To je
prije svega organizacija hodočašća
mladih iz BiH na Svjetski susret
mladih u Madridu. Ukupno je 148
mladih iz BiH sudjelovalo na ovom
susretu. Istaknuta je važnost
sudjelovanja na ovakvim susretima
za mlade koji se vrate s većom
spremnošću sudjelovati u životu
vlastite župe. Biskup Semren se
također osvrnuo na Susret mladih s
papom Benediktom XVI. u Zagrebu,
naglasivši da su i mladi iz BiH
svojim sudjelovanjem doprinijeli
tom važnom događaju za život
Crkve u Hrvata. Predstavnici mladih

iz BiH su, nadalje, sudjelovali na
susretu „Agora mladih mediteranskih zemalja“ u Rimu, zatim na
susretu europskih volontera također
u Rimu. Istaknuta je i važnost
sudjelovanja predstavnika Odbora za
mlade BK BiH na susretima Odbora
za mlade HBK. Organizacija
hodočašća mladih iz BiH na Susret
hrvatske katoličke mladeži u Sisku u
svibnju ove godine bit će na razini
Ureda
za
mlade
pojedine
nad/biskupije. Obzirom na događaje
koji slijede u ovoj godini odlučeno je
da predstavnici ovog Odbora
sudjeluju na Susretu nacionalnih
delegata u Rimu od 29. ožujka do 1.
travnja
povodom
evaluacije
Svjetskog dana mladih u Madridu i
priprema za Svjetski dan mladih u
Rio de Janeiru 2013. godine. Nadalje,
Ured za mlade BK BiH će u suradnji
s ostalim članovima Odbora
organizirati sudjelovanje predstavnika studenata iz BiH na Europskom
susretu studenata u Rimu od 28.
travnja do 1. svibnja ove godine, te
sudjelovanje predstavnika mladih na
ljetnom kampu mladih inicijative
Srednjo-europskog katoličkog dana
u blizini Budimpešte od 16. do 22.
srpnja. Voditelj Ureda za mlade BK
BiH će sudjelovati na konferenciji
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odgovornih za pastoral mladih na
nacionalnoj
razini
Inicijative
Srednjo-europskog katoličkog dana
koja će se održati od 15. do. 17.
ožujka u Budimpešti na kojoj će se
razgovarati o ovogodišnjem ljetnom
kampu mladih i o internacionalnoj
Konferenciji o mladima koja će se
održati u studenom 2013. godine u
Bosni i Hercegovini.
Članovi Odbora za mlade su na
koncu
zajedno
s
biskupom
Semrenom razmišljali o svojem
daljnjem djelovanju, te su zaključili
da se početkom 2013. godine na
razini
BK
BiH
organizira

Konferencija o pastoralu mladih na
koju će biti pozvani odgovorni za rad
s mladima na različitim razinama, s
ciljem međusobnog upoznavanja, te
planiranja zajedničkih inicijativa na
nacionalnoj razini. Zaključeno je da
do sljedeće sjednice ovog Odbora,
koja će biti održana 6. lipnja 2012.
godine, članovi Odbora pripreme
okvirne nacrte održavanja Konferencije o postaralu mladih na razini BK
BiH.
Biskup Semren je na koncu zahvalio
članovima Odbora na konstruktivnom radu i Sjednicu završio
molitvom.

Održana sjednica Vijeća za laike BK BiH
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Pod
predsjedanjem
pomoćnog
biskupa banjolučkog mons. dr.
Marka Semrena, 29. veljače 2012. u
prostorijama Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine (BK BiH)
održana je sjednica Vijeća za laike
BK BiH.

suradnje
koje
podrazumijeva
određene oblike ostvarenja trostruke
Kristove službe i tiče se dijela
vjernika laika kojima je za
obavljanje tih službi potreban
mandat ili pristanak nadležne
crkvene vlasti.

Glavna tema sjednice bila je:
angažman vjernika laika - osvrt na
djelovanje postojećih Udruga za
laike te perspektive apostolata laika.
Nakon osvrta na postojeće stanje
apostolata laika i diskusije, biskup
Semren je naglasio neke bitne stvari
na tu temu. Kazao je kako je polazna
točka teološki temelj i kanonski
okviri djelovanja laika pri čemu
treba poštivati dva temeljna načela:
načelo
suodgovornosti,
koje
podrazumijeva „udioništvo u samom
spasonosnom poslanju Crkve“ i tiče
se svih članova Crkve, i načelo

Govoreći o perspektivama apostolata
laika, kao ključni problem spomenut
je naslijeđeni mentalitet prema
kojem je kršćanska zajednica i
kršćansko
poslanje
samo
svećenikova briga. Rečeno je da i od
svećenika i od vjernika treba tražiti
promjenu takvog mentaliteta. Kao
važno pitanje istaknuta je formacija
vjernika laika te načela i modeli
formacije.
Nakon žive diskusije donesen je
zaključak
da
se
Biskupskoj
konferenciji BiH ponovno uputi

prijedlog za osnivanje Ureda za laike
koje bi kao operativno tijelo imalo
sljedeće zadaće: snimanje aktualne
situacije angažmana laika, praćenje
njihova rada, omogućavanje forma-

cije i obrazovanja laika te pomaganja
njihova rad i njegovanja njihove
crkvenosti
držeći
se
načela
suodgovornosti i suradnje.

Održana sjednica Vijeća za medije BK BiH
Vijeće za sredstva društvenoga
priopćivanja Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine, pod predsjedanjem vojnog biskupa u BiH mons. dr.
Tome Vukšića, održalo je 1. ožujka
2012. u prostorijama Biskupske
konferencije BiH svoju redovitu
sjednicu.
U osvrtu na zapisnik s posljednje
sjednice ponovno je istaknuta
potreba da Katolički bogoslovni
fakultet i Franjevačka teologija u
Sarajevu, u skladu s crkvenim
smjernicama, u svojim programima
posvete pozornost odgoju, posebno
svećeničkih kandidata, za korištenje
medija za novu evangelizaciju.

Tijekom sjednice dogovoren je i
prijedlog teksta smjernice koja bi
bila upućena svećenicima, redovnicima i redovnicama za istupanja u
medijima. Biskup Vukšić će ovaj
prijedlog predstaviti biskupima
Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine i članovima Konferencije viših redovničkih poglavara i
poglavarica BiH na njihovom
predstojećem susretu pred kraj
travnja ove godine.

Vijećnici su iznijeli prijedloge i dali
svoj osvrt na novu web stranicu
Biskupske
konferencije
BiH
(www.bkbih.ba) koje je otvorena
početkom studenog prošle godine, a
na kojoj se mogu naći brojne
Vijećnici su, između ostalog, informacije o Crkvi u Bosni i
upoznati s poduzetim koracima na Hercegovine, ali i o općoj Crkvi kao
planu izdavanja knjige pod naslovom: i brojni crkveni dokumenti. Ponovno
„Masmediji u dokumentima Svete sugeriraju urednicima lokalnih, tj.
Stolice“ što bi bio zajednički projekt župnih i drugih katoličkih webBiskupske konferencije BiH i portala da koriste vijesti s portala
Hrvatske biskupske konferencije uz Katoličke tiskovne agencije, ali i da
suradnju s katoličkim izdavačkim šalju svoje vijesti na Katoličku
kućama Kršćanskom sadašnjošću i tiskovnu
agenciju
s
ciljem
Glasom koncila te Informativnom međusobnog uvezivanja na planu
katoličkom agencijom. Dane su nove evangelizacije.
smjernice za daljnji rad na tom planu.

143

Održana sjednica Justitae et pax BK BiH
Pod predsjedanjem biskupa banjolučkog mons. dr. Franje Komarice, 1.
ožujka u prostorijama Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine
održana je redovna sjednica Justitiae
et pax (Pravda i mir) Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine.
Između ostalog, članovi Komisije su
raspravljali o stanju ljudskih prava u
Bosni i Hercegovini tijekom protekle
2011. godine s osobitim osvrtom na
katoličku populaciju u zemlji.
Zaključili su da će ubuduće Komisija
trebati češće reagirati na aktualna
nepoštivanja
odnosno
kršenja
ljudskih prava kako pojedinaca tako
i zajednica – vjerskih, etničkih i
drugih.
U
duhu
zaključaka
Biskupske konferencije BiH i
Hrvatske biskupske konferencije sa
zajedničkog susreta održanog pred
kraj siječnja ove godine u Sarajevu,
članovi Komisije su odlučili
intenzivirati svoje kontakte s
Komisijom Justitia et pax Hrvatske
biskupske konferencije imajući
osobito u vidu desetine tisuća
obespravljenih katolika koji kao
prognanici još uvijek nemaju nužnih
preduvjeta za povratak u svoja rodna

mjesta na području Bosne i
Hercegovine
osobito
entiteta
Republike
Srpske.
Predsjednik
Komisije biskup Komarica izvijestio
je o svojim kontaktima koje je imao
u zadnje vrijeme s političarima iz
Bosne i Hercegovine osobito iz
entiteta RS te iz Republike Hrvatske
u svezi sa sve većim brojem
prognanih i izbjeglih katolika koji se
žele vratiti u svoja rodna mjesta i
traže od biskupa Komarice odnosno
od Crkve pomoć da to i ostvare.
Članovi Komisije su zaključili da
svakako treba poraditi, osobito preko
sredstava javnog priopćivanja iz RH
i BiH, da što veći broj prognanih i
izbjeglih Hrvata svakako izvadi
svoje osobne dokumente u mjestima
rođenja kako bi mogli početi
ostvarivati i druga svoja prava među
kojima je i pravo na imovinu i
dobivanje materijalne pomoći za
obnovu svojih domova te za
zapošljavanje.
Članovi Komisije dogovorili su da
biskup Komarica na predstojećem
proljetnom zasjedanju Biskupske
konferencije BiH u Mostaru predloži
još neke osobe za članove Komisije.

Održana sjednica Odbora za mlade BK BiH
U srijedu, 6. lipnja u prostorijama
Biskupske Konferencije Bosne i
Hercegovine, održana je redovita
sjednica Odbora za mlade BK BiH
pod
predsjedanjem
pomoćnog
biskupa banjolučkog mons. dr.
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Marka Semrena, predsjednika Vijeća
za laike BK BiH.
Na početku sjednice biskup Semren
je pozdravio nazočne članove i
izvijestio članove Odbora o 7. među-

narodnom susretu obitelji održanog u
Milanu.
Članovi Odbora napravili su osvrt na
Susret hrvatske katoličke mladeži,
održanog 5.i 6. svibnja 2012. godine
u Sisku. Ukupno 2970 mladih iz
Bosne i Hercegovine sudjelovalo je
na hodočašću u Sisku. Voditelj
Ureda za mlade BK BiH, vlč. Šimo
Maršić, izvijestio je članove Odbora
o sastanku međunarodnog tima
zemalja Srednjoeuropskog katoličkog dana MEKT u Ljubljani. U
Ljubljani
se
razgovaralo
o
organizaciji međunarodne konferencije koja će se održati u Sarajevu od
22. do 24 studenog 2013. godine na
temu “Nova evangelizacija - vjera,
facebook, lice/ New evangelization –
faith,
facebook,
face”.
Na
konferenciju će biti pozvani s
nacionalne i biskupijske razine,
volonteri i odgovorni za rad s
mladima. Glavni tim organizatora su
Austrija, Slovenija i Bosna i
Hercegovina. Vlč. Maršić je upoznao
članove Odbora o o državanju
narednih sastanaka za organizaciju
konferencije 26. i 27. srpnja 2012.
godine u Sarajevu, te redovnim
sastancima MEKT-a 19. - 20.
studenog u Pragu, te 7. - 8. svibnja

2013. godine u Sarajevu. Također,
podneseno je izvješće o odlasku
mladih na Drugi europski susret
studenata u Rim, te o pripremnom
sastanku u Rimu za Svjetski dan
mladih (SDM) u Rio de Jaineru. Na
sjednici Odbora za mlade BK BiH
dogovoreno je da se odlazak na
SDM organizira zajedno s Uredom
Hrvatske biskupske konferencije.
Na sjednici Odbora održanoj 29.
veljače 2012. godine dogovoreno je
održavanje Nacionalne konferencije
u Bosni i Hercegovini. Sukladno tom
određen je termin održavanja
konferencije, 12. - 14. travanj 2013.
godine, na temu koja će dotaći
pitanje Crkve i odnosa mladih prema
njoj. Na konferenciju će sudjelovati
redovnici, redovnice, laici i mladi.
Odbor je delegirao tim koji će raditi
na pripremi konferencije, te će
prijedloge
predočiti
članovima
Odbora
na
usvajanje.
Cilj
konferencije je ukazati mladima da
Crkva brine za njih i dobrim
primjerima iz prakse to pokazati.
Biskup Semren zahvalio se članovima Odbora te sjednicu završio
zajedničkom molitvom.

Održana sjednica Odbora za mlade BK BiH
U prostorijama Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine 11. rujna
održana je redovita sjednica Odbora
za mlade BK BiH pod predsjedanjem pomoćnog biskupa banjolučkog mons. dr. Marka Semrena,
predsjednika Vijeća za laike BK BiH.

Na početku sjednice biskup Semren
je pozdravio nazočne članove i
predstavio novog člana Odbora za
mlade BK BiH, fra Daniela Rajića,
regionalnog duhovonog asistenta
Frame u Franjevačkoj provinciji
Bosni Srebrenoj. Voditelj Ureda za
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mlade BK BiH, vlč. Šimo Maršić
izvijestio je prisutne članove o radu
međunarodnog tima zemalja okupljene oko inicijative Srednjoeuropskog katoličkog dana - MEKTa, te o planovima za organizaciju
međunarodne konferencije koja će se
održati u studenom 2013. godine u
Sarajevu na temu „New evangelization - faith, facebook, face/ Nova
evangelizacija - vjera, facebook,
lice“. Biskup Semren istakao je
važnost komunikacije „licem u lice“,
te pozvao članove da njeguju
komunikaciju, razmjenjuju iskustva i
na taj način se međusobno
obogaćuju.
Članovima Odbora je iznesen plan
za nacionalnu konferenciju koja će

se održati od 12 - 14 travnja 2013.
godine u Sarajevu, te su predložene
cjeline i teme na koje bi se
organizirala
konferencija.
Cilj
organizacije nacionalne konferencije
je okupljanja svih odgovornih koji
rade s mladima u Bosni i
Hercegovine, njihovo upoznavanje te
razmjena iskustva i dobrih primjera
iz prakse. Također je razgovarano o
organizaciji odlaska mladih iz Bosne
i Hercegovine na Svjetski dan
mladih u Rio de Janeiru od 23. do 28.
srpnja 2013. godine.
Biskup
Semren
zahvalio
je
članovima Odbora na njihovom radu,
te sjednicu završio molitvom.

Održana sjednica Vijeća za medije BK BiH
Vijeće za sredstva društvenoga
priopćivanja Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine održalo je 13.
rujna
2012.
u
prostorijama
Biskupske konferencije BiH svoju
redovitu sjednicu. Predsjedao je
vojni biskup u BiH mons. dr. Tomo
Vukšić, a u radu sjednice sudjelovali
su članovi Vijeća: fra Gabrijel Mioč,
ravnatelj mjesečnika „Naša ognjišta,
preč. dr. Ivo Balukčić, župnik i
dekan u Odžaku, vlč. Žarko
Vladislav
Ošap,
duhovnik
u
Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu, g. Brane Vrbić, glavni urednik
Radio postaje Žepče, vlč. Josip
Vajdner, glavni urednik „Katoličkog
tjednika“, i mons. Ivo Tomašević,
glavni urednik Katoličke tiskovne
agencije BK BiH. Središnja tema
sjednice bila je: Obilježavanje Dana
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sredstava društvenog priopćivanja u
Bosni i Hercegovini u nedjelju, 30.
rujna 2012. Vijećnici su dali svoje
sugestije na predloženi plakat i
prigodnu brošuru koji će biti otisnuti
za tu prigodu i dostavljeni župama i
drugim crkvenim institucijama u
BiH. Također je prihvaćen prijedlog
da prigodna brošura, u kojoj se
nalazi Poruka pape Benedikta XVI.
za Svjetski dan sredstava društvenih
komunikacija 2012. po naslovom:
„Šutnja i Riječ: put evangelizacije“ te molitva vjernika i prijedlog
propovijedi, bude objavljena i na
internetu
zajedno
s
nekim
prijedlozima za obilježavanje Dana
medija. Vijećnici su, također,
razmišljali o načinu da se potakne
župnike i druge pastoralne djelatnike
da na nedjelju obilježavanja Dana

sredstava društvenih komunikacija
na osobit način mole za medijske
djelatnike te prošire Papinu Poruku
za taj dan i što više osmisle načine
korištenja medija u svrhu nove
evangelizacije. Vijećnici su podržali
inicijativu da obilježavanje Dana
medija u Odžaku bude povezano s
Drugom volonterskom akcijom

mladih Vrhbosanske nadbiskupije
pod nazivom: „72 sata bez
kompromisa“
kada
će
biti
organizirana trodnevna medijska
radionica s mladima koji će doći u
Odžak
iz
župa
Vrhbosanske
nadbiskupije te posebno iz odžačkog
kraja.

Održana sjednica Pedagoškog vijeća
Katoličkih Škola za Europu
Pedagoško vijeće katoličkih Škola za
Europu Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine održalo je
svoju redovnu sjednicu, 18. rujna
2012. u prostorijama BK BiH u
Sarajevu.
Tijekom zasjedanja, osim ovjere
zapisnika s prethodne sjednice,
izneseno je i izvješće o provedenoj
maturi na razini Sustava nakon
popravnog u kolovozu školske
2011./2012. godine. Raspravljano je
i o predstojećem seminaru za
djelatnike Sustava koji će se održati
u 8., 9. i 10. siječnja 2013. u
Katoličkom školskom centru ,,Sveti
Josip“ Sarajevo.
Vijeće je na sjednici donijelo Odluku
o raspisivanju natječaja za Godišnju

nagradu ,,Petar Barbarić“. Ova
nagrada ustanovljena je školske
2006./07. godine, a dodjeljuje se
svake godine na razini Sustava
katoličkih škola za Europu jednom
učeniku koji se posebno istaknuo
svojim učenjem, vladanjem i
rezultatima
u
izvannastavnim,
odnosno izvanškolskim aktivnostima.
Sljedeća sjednica Pedagoškog vijeća
je zakazana za 14. studeni 2012.
godine u KŠC-u ,,Ivan Pavao
II“ Bihać.
Pedagoško vijeće katoličkih Škola za
Europu
Biskupske
konferencije
Bosne i Hercegovine, u 2012. godini
održalo je svoje redovne sjednice: 9.
veljače, 28. ožujka, 12. lipnja, 26.
lipnja i 14. studenog.

Održana sjednica Vijeća za liturgiju BK BiH
U prostorijama Tajništva Biskupske
konferencije BiH u Sarajevu, u
utorak, 9. listopada 2012. održana je
redovna sjednica Vijeća za liturgiju
Biskupske konferencije Bosne i

Hercegovine pod predsjedanjem
banjolučkog biskupa mons. dr.
Franje Komarice. U osvrtu na
zapisnik s prošle sjednice Vijeća,
ponovno je istaknuta vrijednost
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„Zlatne harfe“ – organiziranog rada s
dječjim zborovima u župama u
Bosni i Hercegovini. Biskup
Komarica će biskupima Biskupske
konferencije BiH prenijeti prijedlog
Vijeća da, gdje to još nije učinjeno, u
svojim
biskupijama
imenuju
koordinatore za organizaciju i
ostvarenje
ovog
korisnog
pastoralnog rada, a pismom potaknu
župnike na aktivno uključenje u
ovom projektu.
Vijeće je razmotrilo tijek priprema
za tiskanje orguljske pratnje za
liturgijsku
pjesmaricu
Pjevajte
Gospodu pjesmu novu, osobito onog
dijela koji se odnosi na Vlastitosti

BK BiH. Dogovorena je daljnja
dinamika rada i zaduženja pojedinih
članova Vijeća u tom pogledu.
Ponovno je aktualizirano pitanje
tiskanja liturgijskih knjiga, osobito
prijevoda rimskog misala te misnih
tekstova i časoslova za blagdane i
spomendane novijih blaženika i
svetaca u nacionalnom liturgijskom
kalendaru.
Dva člana Vijeća za liturgiju, radi
premještaja na dužnosti izvan BiH,
nisu u mogućnosti sudjelovati u radu
Vijeća. Predloženi su novi članovi za
koje će se tražiti imenovanje.

Održan studijski dan za odgojitelje u sjemeništima
Nakon što je Biskupska konferencija
Bosne i Hercegovine prihvatila
prijedlog Vijeća za bogoslovna i
Vijeća za mala sjemeništa, održan je
17.
studenog
u
prostorijama
Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu studijski dan za sve
odgojitelje u bogoslovnim i malim
sjemeništima u Bosni i Hercegovini.
Predsjedao je nadbiskup metropolit
vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, a
sudjelovali
su
odgojitelji
iz:
Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Franjevačke teologije u
Sarajevu i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa
„Redemptoris Mater“ u sarajevskom
predgrađu Vogošći te odgojitelji iz
Franjevačkog sjemeništa u Visokom
i Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar
Barbarić“ u Travniku. Sudjelovali su
i biskupijski animatori za duhovna
zvanja.
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U uvodnoj riječi kardinal Puljić je
kazao da su biskupi BK BiH smatrali
potrebnim poraditi na formaciji
formatora
odnosno
odgojitelja
budućih svećenika. Kazao je kako je
posebno u posljednje vrijeme
vidljiva važnost odgojitelja jer je u
svijetu došlo do određene krize
svećeničkog identiteta, ali i krize
ljudske zrelosti odnosno spremnosti
da se preuzme nošenje odgovornosti
u životu. Kazao je kako tijekom
studijskog dana žele govori o odgoju
budućih svećenika u okviru Godine
vjere i nove evangelizacije što opet
leži na ljudskoj podlozi jer milost
pretpostavlja narav. Napomenuo je
da su mladi jako informirani, ali ne i
formirani jer informacije koje
primaju često ne formiraju njihovu
osobnost. Ukazao je na važnost da se
kroz odgoj mlade ljude izazove na

ljudsko zrenje i na sposobnost da s
Bogom surađuju odnosno da
„osvoje“ vlastitu slobodu i u sebi
postanu slobodni te iz te slobode
djeluju. „Slobodu i odgovornost ne
možemo odvojiti i one idu zajedno.
Zrelost se često pokazuje po tome,
koliko je osoba odgovorna“, kazao je
kardinal Puljić koji je poseban
pozdrav i zahvalnost za dolazak
uputio ocu Mihalyu Szentmartoniju,
DI, duhovniku Papinskog hrvatskog
zavoda sv. Jeronima i predstojnika
Instituta za duhovnost na Papinskom
sveučilištu Gregorijana u Rimu
napominjući da su rođeni iste godine
te da se dugo poznaju.
Dugogodišnji rektor Vrhbosanskog
bogoslovnog sjemeništa i profesor na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu
u Sarajevu mons. dr. Mato Zovkić
izlagao je na temu: „Vjera kao
osobni hod za Učiteljem prema
trećem Evanđelju“. Kazao je da se u
Lukinu
evanđelju
i
Djelima
apostolskim u pojmu učeničkog hoda
za Učiteljem susreću oba vida vjere
odnosno vjere kao osobnog pristanka
uz Boga i vjere kao sadržaja
objavljenih istina koje vjernik
prihvaća u Crkvi i s Crkvom. Potom
je iz Evanđelja po Luki prikazao
odaziv dvanaestorice i sedamdesetdvojice učenika da slijede Isusa
ističući da se za učenički hod za
Isusom traži obraćenje u smislu
odustajanja od grešne prošlosti i
pristajanja uz Isusa koji je jedincati
Učitelj. Prikazao je i neke druge
zgode kao i niz povezanih Isusovih
izreka o uvjetima hoda za Njim i s
Njime.

„Prema Luki, vjera je osobni hod za
Isusom koji je životni Učitelj.
Uskrsli Isus će odrediti da se u
njegovo ime propovijeda obraćenje i
oproštenje grijeha svima narodima
(Lk 24,47). Iz Djela apostolskih
znamo da vjera u Isusa kao
Gospodina uključuje obraćenje,
priznanje osobne grešnosti i krštenje
na Isusa, a time i u Crkvu. To
trebamo imati na umu u ovoj godini
vjere. Oni koji su odgojitelji
kandidata
za
ministerijalno
svećeništvo, trebali bi osluškivati
unutarnji puls vjere - svoje i svojih
gojenaca. Sjemeništarci i bogoslovi
žele odgojitelje koji su vjernici i
humani, koji žive ono što njima
predlažu. Vjeru svojih odgajanika
trebali bi podržavati, brusiti i
učvršćivati. Veličanstveno je pratiti
misterij
duhovnog
poziva
u
mladićima do ređenja i nakon
ređenja. Odgojitelji su pratioci
duhovnih zvanja, ne gospodari ni
djelitelji“, kazao je mons. Zovkić.
Profesor Szentmártoni je govorio o
odgoju za odgovornost obrađujući
četiri područja odgojnog rada u
sjemeništima odnosno odgovarajući
na pitanja: tko su mladi ljudi koje
žele odgojiti, za što ih žele odgojiti,
kako odgajati i tko odgaja?
Odgovarajući na pitanje, koga
odgajaju, kazao je kako prvi uvjet
odgoja
za
odgovornost
jest
poznavanje mentaliteta mladih koji
su im povjereni odnosno odakle
dolaze današnji sjemeništarci i
bogoslovi i kakav ih mentalitet
karakterizira? Ukazao je na duboke
kulturalne preobrazbe odnosno na:
društvene i ideološke promjene te na
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nedostatak ideala i modela. „Upravo
ovih dana sam čitao zanimljivo
pismo jednog čitatelja u poznatom
britanskom katoličkom časopisu
'Tablet', kao odgovor na tko zna po
koji put dan prijedlog da se ukine
svećenički celibat, jer to odbija
mlade od svećeništva. Čitatelj ovako
odgovara: zar mislite da ćemo time
dobiti više svećenika? Jeste li vi
voljni postati svećenik i uz to brinuti
se za vašu obitelj? Zar ne vidite, što
se zapravo događa: umjesto da
povisimo ideale, mi ih stalno
snižavamo. Težak je celibat?
Ukinimo ga. Teška je obaveza posta,
ukinimo post. Teška je obaveza
nedjeljne mise jer je crkva daleko,
ukinimo obavezu? S time nismo
dobili ništa. Treba ići obrnutim
putem: učinimo celibat visokom
vrednotom, učinimo kršćanstvo
pothvatom za koje se isplati donositi
žrtve, itd“, kazao je p. Szentmártoni
koji je potom ukazao i na: kulturu
provizornog, nedostatak vjerskog
svjetonazora i na laicizirano zakonodavstvo

se vrline svećeničkog života (celibat,
sustavni molitveni život i život u
zajednici) moraju uvježbati i svjesno
živjeti, da treba steći redovitost u
lijeganju, ustajanju, jelu i piću kao i
radnu
disciplinu
te
izgraditi
svećenički
mentalitet
odnosno
gledati sebe, svijet, Crkvu i svoje
zvanje u svjetlu vjere. Nakon što je
govorio o nekim sredstvima u
odgoju za odgovornost odnosno o:
odgoju na razini formiranje uvjerenja,
na razini ponašanja i formiranje stila
života, p. Szentmártoni je progovorio
i o odgojiteljima. „U sjemenišnom i
redovničkom
odgoju
smijemo
računati na istovremenu prisutnost
sedam faktora: 1. milost zvanja
(uloga odgojitelja utvrditi znakove
autentičnosti zvanja); 2. sakramenti
(protumačiti značenje i ljepotu
ispovijedi;
osoba
ispovjednika;
odgoj za sudjelovanje kod sv. Mise);
3. duhovno vodstvo (redoviti
duhovnik; različiti modeli, u
sjemeništu korisno imati institucionalnog duhovnika); 4. duhovno štivo
(život svetaca i drugih heroja); 5.
dnevni red, disciplina; 6. atmosfera u
Govoreći o cilju odgojnog djelovanja, zajednici; 7. odgojitelj“ kazao je p.
p. Szentmártoni je rekao da je Szentmártoni obrađujući svaku točku
konačni cilj odgojiti zrele i zasebno. Nabrojio je i neke
odgovorne svećenike što se postiže karakteristike koje trebaju resiti
stvaranjem svećeničkog identiteta. odgojitelja:
dobrota,
zrelost,
„Identitet je odgovor na pitanje: Tko povjerenje u sebe i ugled. „Kao
sam ja?, a to je dinamičan proces završni akord želio bih naglasiti, da
koji traje čitav život“, kazao je p. se odgojitelj ne mora bojati svog
Szentmártoni ističući da svećenik odgovornog poslanja upravo zbog
mora znati odgovoriti na pitanje: toga, što se tu radi o jednom poslanju
Tko sam ja kao svećenik?. Govoreći u ime Crkve, a to znači da ima
o putovima za izgradnju svećeničkog garanciju prisutnosti Duha Svetoga“,
identiteta, naglasio je da odgoj u kazao je p. Szentmártoni.
bogosloviji mora: uvijek biti
usmjeren prema određenom cilju, da
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Tijekom cjelodnevnog studijskog
dana odgojitelji su izmjenjivali
iskustva i razmišljali o iznalaženju

najboljeg načina za odgojno
djelovanje u današnjem vremenu.

- U srijedu, 11 siječnja 2012., u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata
vrhbosanskog u Sarajevu (Kaptol 7.), s početkom u 15 sati, pod
predsjedanjem kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita
vrhbosanskog održana je sjednica Vijeća za ekumenizam i dijalog među
religijama BK BiH.
- U ponedjeljak, 30. siječnja 2012., u prostorijama Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine u Sarajevu (Kaptol 32.), s početkom u 11 sati pod
predsjedanjem mons. dr. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskog i
apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog održana je konstituirajuća
sjednica Komisije za nauk vjere BK BiH.
- U petak, 17. veljače 2012. u prostorijama Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine u Sarajevu (Kaptol 32.), s početkom u 10,30 sati pod
predsjedanjem mons. dr. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskog i
apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog održana je sjednica Vijeća za
katehezu BK BiH.
- U srijedu, 6. lipnja 2012., u prostorijama Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine u Sarajevu (Kaptol 32.), s početkom u 18,30 sati pod
predsjedanjem mons. dr. Tome Vukšića, vojnog biskupa u BiH održana je
sjednica Nadzornog vijeća Caritasa BK BiH.
- U četvrtak, 26. travnja 2012., u prostorijama Hrvatske biskupske
konferencije u Zagrebu (Ksaverska cesta bb) s početkom u 10,30 sati održan
je susret u vezi s izdavanjem zbirke crkvenih dokumenata o medijima.
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ČESTITKE, SUĆUTI I ZAHVALNICE
UPUĆENE U IME BK BIH
Čestitka Predsjednika BK BiH Predsjedniku Talijanske BK
za novi mandat
Prot br: 69/2012
Sarajevo, 15. ožujka 2012
Uzoriti gospodin
Kardinal Angelo Bagnasco, predsjednik
Talijanska biskupska konferencija
Circonvallazione Aurelia, 50
IT - 00165 RIM
Uzoriti gospodine!
S velikom radošću primio sam lijepu vijest da je Sveti Otac Benedikt XVI.
potvrdio Vaše predsjedanje Talijanskom biskupskom konferencijom. U ime
biskupa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i u svoje ime upućujem
Vam čestitke i izražavam veliko zadovoljstvo zbog Vašeg ponovnog
imenovanja za vođenje Talijanske biskupske konferencije. Koristim priliku
da zahvalim Vama, Uzoriti, i svim biskupima Talijanske biskupske
konferencije za blizinu Crkvi u Bosni i Hercegovini. Vas, Uzoriti, pratimo
molitvom i povjeravamo Vaše služenje ljubaznoj zaštiti Marije, Majke Crkve.
Talijanska biskupska konferencija ima specifičnu ulogu jer ima sjedište u
središtu kršćanstva i naša mala Biskupska konferencija, kao i mnoge druge u
svijetu, okreću svoj pogled prema onom što Talijanska biskupska
konferencija poduzima. Slobodan sam spomenuti da je upravo Sveti Otac,
tijekom našeg pohoda Ad Limana, rekao da Talijanska biskupska
konferencija treba podržati Biskupsku konferenciju Bosne i Hercegovine.
Mogu potvrditi da Talijanska biskupska konferencija već godinama podržava
različite projekte u biskupijama u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će se
ova bratska povezanost nastaviti i u budućnosti i da će biti još intenzivnija jer
se Crkva u našoj zemlji, a na poseban način Banjolučka biskupija i
Vrhbosanska nadbiskupija, još uvijek bori za svoj opstanak.
Uz izraze iskrene i bratske zahvalnosti, pozdravljam Vas u ime svih ostalih
članova naše Biskupske konferencije.
Vašoj Uzoritosti odani
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Čestitka Predsjednika BK BiH novom
Predsjedniku Švicarske BK
Prot.br.269/2012
Sarajevo, 25. rujna 2012.
Preuzvišeni gospodin
Markus Büchel, biskup St. Gallena
Predsjednik BIskupske konferencije BiH
Alpengasse 6, Postfach 263
CH - 1701 Freiburg
Vaša Ekscelencijo, dragi brate biskupe!
Nakon što sam informiran da su članovi Švicarske biskupske konferencije,
tijekom 297. redovnog zasjedanja, Vas izabrali za predsjednika na mandat od
2013. do 2015. godine, želim Vam u ime članova Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine kao i u svoje ime izraziti srdačne blagoslovljene želje.
.
Dosta dobro su mi poznati brojni izazovi koji od biskupa u Švicarskoj
iziskuju upravo ono najbolje. Čini se da poteškoće, pred kojima se Crkva u
Švicarskoj nalazi i s kojima se bori, nisu puno lakše nego samo drugačije
nego što je to slučaj kod nas u Bosni i Hercegovini. Zato želim Vama osobno,
ostaloj izabranoj subraći u Predsjedništvu kao i svim članovima Švicarske
biskupske konferencije sve darove Duha Svetoga kako bi vam uspjelo uvijek
ostvariti Božju volju i kako bi omogućili cijeloj Crkvi i svim ljudima u Vašoj
tako lijepoj zemlji osjećati Božju blizinu.
Radujem se što ćemo se uskoro i osobno susresti upravo kod Vas u San
Gallenu na plenarnom zasjedanju Vijeća europskih biskupskih konferencija i
nadam se da ćete i Vi jednom biti gost Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine.
Radujem se budućoj zajedničkoj suradnji i želim Vama i svim cijenjenim
članovima Vaše Biskupske konferencije izraziti duboko poštovanje i bratsku
povezanost uz srdačne pozdrave!
Odani Vam u Gospodinu
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Čestitka Predsjednika BK BiH novoizabranom Reisu-l-ulemi
Islamske zajednice u BiH
Prot. broj:270/2012
Sarajevo, 25. rujna 2012.
Njegova ekscelencija
Husein ef. Kavazović
Novoizabrani reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH
Turalibegova 39
BiH - 75000 Tuzla
Vaša ekscelencijo ef. Kavazoviću!
Nakon što Vas je Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 23. 09.
2012. izabrao za reisu-l-ulemu, slobodan sam u ime članova Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine i u svoje osobno ime izraziti Vam
najiskrenije čestitke za izbor i najbolje želje za vršenje najodgovornije službe
u Islamskoj zajednici u našoj domovini Bosni i Hercegovini.
Naša zemlja i svi građani i narodi u njoj, iako ne u istoj mjeri, prošli su kroz
teška ratna stradanja koja su kao posljedicu imale ubijanje kao i rušenje čak i
najsvetijih mjesta te ranjavanje tijela i duše brata čovjeka stvorenog na sliku
Božju. Gajim čvrstu nadu da će nas, kao učitelje vjere u jednoga Boga,
povezivati želja i istinsko nastojanje da učinimo sve što je Božja volja i što je
u našoj moći, kako bi zacijelile rane na dušama mnogih naših sugrađana, i
kako bi se što prije vratilo tako nužno međusobno povjerenje, suradnja i
izgradnja svega onog što je dobro i na što nas Bog poziva.
Također Vam želim Božji blagoslov u vođenju cijenjene Islamske zajednice
u Bosni i Hercegovini, kako bi njezini članovi, u suradnji s kršćanima i svima
drugima u ovoj zemlji, uvijek izabirali put mira, jednakih prava i zajedničke
izgradnje naše sutrašnjice.
Čestitajući Vam još jednom, izražavam Vam otvorenost za suradnju i iskreno
Vas pozdravljam!
S izrazima dužnog poštovanja
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Čestitka Predsjednika BK BiH
novom Predsjedniku Hrvatskog Sabora
Prot. broj:294/2012
Sarajevo, 23. listopad 2012.
Poštovani gospodin
Dipl. iur Josip Leko, predsjednik
Hrvatski Sabor
Trg sv. Marka 6
HR – 10 000 Zagreb
Predmet: Čestitka povodom izbora za predsjednika Hrvatskog Sabora
Poštovani gospodine predsjedniče Leko!
U povodu Vašeg izbora za novog predsjednika Hrvatskog Sabora, upućujem
Vam najiskrenije čestitke i najbolje želje za obnašanje tako odgovorne
dužnosti. Jednoglasni izbor svih zastupnika nazočnih tom prigodom u Saboru
priznanje je Vašem dosadašnjem obnašanju dužnosti potpredsjednika
najvišeg predstavničkog tijela u Republici Hrvatskoj.
Slobodan sam podsjetiti Vas da sam u svom pismu sućuti napisao da je Vaš
prethodnik blagopokojni gospodin Boris Šprem, za kojeg ste izjavili da je
zaista imao viziju te da ćete nastaviti tim putem, na mene ostavio dojam
dobronamjernog, humana političara i državnika, otvorena za probleme ljudi i
iz drugih sredina te da je obećao učinkovitije pomoći i nama Hrvatima u
Bosni i Hercegovini. Uvjeren sam da ćete i Vi biti otvoreni za ono s čime se
susreću Hrvati katolici u Bosni i Hercegovini te da ćete, u okviru svojih
mogućnosti, pomoći da hrvatski narod ostvari svoja prava zajedno s druga
dva konstitutivna naroda i svim ljudima koji žive u ovoj zemlji. Izražavam
svoju otvorenost za susrete i razgovore i svaku vrstu suradnje koja bi vodila
dobru ljudi i na ovim prostorima.
Radujem se našim budućim susretima i želim Vam svaki uspjeh i Božji
blagoslov u radu te Vas srdačno pozdravljam!
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Čestitka Predsjednika BK BiH novom Predsjedniku HBK
Prot. broj:319/201
Sarajevo, 14. studenog 2012.
Preuzvišeni gospodin
Mons. dr. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
Ksaverska cesta 12a
HR – 10 000 Zagreb
Preuzvišeni gospodine Nadbiskupe!
U ime članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i u svoje ime
upućujem Vam najsrdačnije čestitke u povodu Vašeg izbora za predsjednika
Hrvatske biskupske konferencije.
Činjenica da su Vam biskupi svojim izborom iskazali toliko povjerenje,
raduje osobito nas biskupe u Bosni i Hercegovini jer ste svećenik Mostarskoduvanjske biskupije i jer ste više godina obavljali razne službe u
Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu i Vrhbosanskoj visokoj teološkoj
školi, a sada Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Rado se i ovom
prigodom sjećam našeg zajedničkog profesorskog rada u spomenutoj
visokoškolskoj instituciji kroz koju su prošli brojni sadašnji dijecezanski
svećenici i u kojoj su djelovali većina sadašnjih članova Biskupske
konferencije BiH. Uvjeren sam da će Vašim izborom biti nastavljena, a
dodatno i obogaćena, bratska suradnja između naših dviju Biskupskih
konferencija koja je sigurno dodatni poticaj svim svećenicima, redovnicima i
redovnicama na gajenje još dubljeg međusobnog zajedništva u Gospodinu te
ohrabrenje svim vjernicima povjerenima našoj pastirskoj skrbi kao i na dobro
svim ljudima s kojima živimo.
Molim za Vas – sada i u obnašanju nove vrlo zahtjevne i odgovorne dužnosti
u HBK - obilje Božjeg blagoslova, a preporučujem Vas zagovoru Presvete
Bogorodice i naših svetih Zaštitnika.
Bratski Vas pozdravljam u Kristu Dobrom Pastiru!
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Čestitka Predsjednika BK BiH
novoimenovanom Apostolskom nunciju u BiH
Prot. br: 360/2012
Sarajevo, 21 prosinca 2012
Preuzvišeni gospodine
Mons. Luigi Pezzuto
Novoimenovani Apostolski nuncij u BiH
San Salvador
Preuzvišeni gospodine Nuncije!
Slobodan sam izraziti Vam istinsku radost i uputiti Vam srdačnu čestitku u
osobno ime i u ime biskupa naše Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine, od kojih su neki već uputili Vam čestitku i dobrodošlicu, u
povodu Vašeg imenovanja za Apostolskog nuncija u ovoj zemlji koja se još
oporavlja od nedavnog rata. Uvjeren sam da Vam mogu izraziti srdačnu
dobrodošlicu i u ime svih svećenika, redovnika, redovnica i ostalih vjernika u
Bosni i Hercegovini koji su Vašim imenovanjem ponovno osjetili brigu
Svetog Oca za Crkvu, ali i za sve ljude na ovim prostorima.
Budući da sam koncem mjeseca studenog i početkom prosinca ove godine
boravio u pastoralnom pohodu Peruu i Sjedinjenim Američkim Državama, ne
stigoh Vam ranije uputiti svoju čestitku.
Božić je već pred vratima. Zato koristim prigodu da Vama i svima koji s
Vama surađuju zaželim blagoslovljen i radostan Božić i božićne blagdan.
Neka novorođeni Kralj blagoslovi Vas i zemlju u kojoj završavate svoje
apostolsko poslanje. Želim Božji blagoslov u Novoj godini i Vaš
blagoslovljen dolazak k nama početkom te godine.
Odani u Kristu Vaš
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Sućut biskupa Biskupske konferencije BiH
u povodu smrti nadbiskupa Jurića
Prot. br. 83/2012
Mostar, 20. ožujka 2012.
Preuzvišeni gospodin
Mons. dr. Marin Barišić
Nadbiskup metropolit splitsko-makarski
Poljana kneza Trpimira 7
HR – 11 000 Split
Preuzvišeni gospodine, dragi subrate u biskupskoj službi!
Mi, biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, okupljeni na svom
54. redovitom zasjedanju u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru, odmah na
početku svog rada istinski smo rastuženi iznenadnom viješću o smrti Vašeg
dragog i cijenjenog predšasnika mons. Ante Jurića, nadbiskupa splitskomakaraskog u miru. Vama, Vašem svećenstvu, redovništvu i cijelom
vjernom puku drage Splitsko-makarske nadbiskupije izražavamo najiskreniju
bratsku sućut i rado se ujedinjujemo s Vama u molitvi za dušu dobrog
nadbiskupa Ante. Upravo u ovom, tijekom nedavnog rata spaljenom a sada
obnovljenom biskupskom sjedištu u Mostaru kao i u drugima našim
biskupskim sjedištima, sada pokojni nadbiskup Ante aktivno je više puta
sudjelovao na našim zasjedanjima kao delegat Hrvatske biskupske
konferencije. U njegovim istupima bio je itekako vidljiv osjećaj blizine pa
čak i neke vrste očinske brige za nas biskupe u BiH kao i za sve članove
naših biskupijskih zajednica. Bio je bliz s Mostarsko-duvanjskom biskupijom
s kojom Splitsko-makarsku biskupiju ne veže samo granica nego i toliki ljudi
koji su međusobno povezani kao i vrlo slično podneblje i u mnogo čemu
zajednička povijest. Ostat će za nas osobito nezaboravna otvorenost i dobrota
koju je pokojni nadbiskup Ante, zajedno s tolikim svećenicima, redovnicima,
redovnicama i vjernicima kao i brojnim ljudima dobe volje, pokazao prema
tisućama prognanih i izbjeglih članova Vrhbosanske i Banjolučke biskupije u
teškim ratnim i poratnim vremenima. Nebrojeno puta otvorio je vrata svoga
doma i institucija svoje nadbiskupije za nas u potrebi. Sjećanje na njega i
njegovu otvorenost budi ponos što se u tako teškim vremenima moglo
susresti ljude dobrote i predanosti u Božju volju te otvorenosti za braću i
sestre u potrebi; ljude koji su bili spremni puno slušati a malo govoriti, puno
voljeti a nikako ne mrziti. Još jednom izražvajući sućut za pokojnoga
nadbiskupa Antu, molimo Božji blagoslov za cijelu Vašu dijecezu i iskreno
Vas pozdravljamo!
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Izrazi blizine Biskupske konferencije BiH
u povodu zemljotresa u Italiji
Prot. br: 145/2012
Sarajevo, 23. svibnja 2012
Vaša Eminencija
Angelo Card. Bagnasco, presjednik
Talijanska Biskupska konferencija
Circonvallazione Aurelia, 50
IT - 00165 ROMA
Uzoriti gospodine!
U svoje ime i u ime svih biskupa, redovnika i redovnica i svih stanovnika
Bosne i Hercegovine upućujem izraze dubokog suosjećanja sa svim žrtvama
potresa koji je u noći s 20 na 21 svibnja 2012. pogodio: Regio Emiliju,
Ferraru-Comacchio, Nonantolu-Modenu, Carpi i Bolognu – na/biskupije čija
područja su najviše pogođena. Bratski Vas molim, Uzoriti gospodine, da u
ovim jako teškim trenutcima prenesete našu blizinu, solidarnost i molitve
biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i cijelom narodu Božjem
koji živi na teritoriju pogođenom potresom.
Vijesti o užasnom potresu ispunile su naše duše tugom i u isto vrijeme
osjećajima solidarnosti. Uzdižemo svoje molitve Ocu nebeskom da primi u
svoje Kraljevo žrtve potresa i da daruje snagu i hrabrost članovima njihovih
obitelji kako bi vjera u Boga i solidarnost braće i sestara iz cijeloga svijeta
bio izvor nade u njihovoj boli. Razmišljajući o uskrsnuću Gospodina našega
Isusa Krista tijekom ovog uskrsnog vremena, molimo da sve osobe, koje na
bilo koji način nose posljedice ovog zemljotresa, ujedine svoje patnje s
mukom Krista uskrsloga.
Još jednom izražavam svoju solidarnost i upućujem najiskrenije pozdrave!
Vašoj Eminenciji odan u Gospodinu
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Sućut Predsjednika Biskupske konferencije BiH
u povodu smrti fra Bernardina Dukića
Prot. br. 251/2012
Sarajevo, 3. rujna 2012.

Mnogopoštovani
Fra Joško Kodžoman, provincijal
Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja
Trg Gaje Bulata 3
HR - 21 000 SPLIT
Mnogopoštovani oče Provincijale!
U ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i u svoje ime upućujem
Vama osobno i cijeloj Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja izraze
duboke kršćanske sućuti i blizine u povodu smrt Vašeg cijenjenog člana i
subrata fra Bernardina Dukića.
Ostat će nam u dragoj uspomeni fra Bernardinova ljubav i zauzimanje za
Hrvate katolike u Njemačkoj tijekom dugogodišnjeg obnašanja službe
naddušobrižnika u toj zemlji u kojoj su i brojni vjernici s prostora biskupija u
Bosni i Hercegovini pronašli svoje privremeno ili trajno boravište. Samo je
Gospodinu znano sve što je fra Bernardin učinio za brojne naše ljude koji su,
dolazeći u stranu zemlji bez poznavanja njemačkog jezika, toliko puta trebali
njegovu pomoć i pomoć brojnih naših dušobrižnika ne samo na duhovnom
planu nego i u tolikim drugim stvarima.
I osobno sam puno puta doživio, kao i drugi biskupi, fra Bernardinovo
gostoprimstvo tijekom pohoda našim vjernicima i osobama koje se za te
ljude pastoralno brinu u Njemačkoj. Njegova vedrina i velika energija
odavale su osobu koja se rado stavlja u službu Bogu, Crkve i narodu.
Ujedinjujem svoje molitve s članovima Vaše Provincije, njegovom rodbinom
i mnogim drugima da Bog primi fra Bernardinovu dušu u svoj vječni mir te
ga nagradi za sve dobro koje je, služeći Gospodinu, činio tolikim ljudima
koji su trebali njegovu pomoć.
Još jednom izražavajući iskrenu kršćansku sućut, upućujem izraze bratske
blizine i iskreno pozdravljam!
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Sućut Predsjednika Biskupske konferencije BiH
u povodu smrti kardinala Martinija
Prot. N: 252/2012
Sarajevo, 3 settembre 20112
Uzoriti gospodin
Kardinal Angelo Scola, nadbiskup
Fontana 2
I - 20122 Milano
Uzoriti gospodine!
U ime svih biskupa Biskupske konferencije BiH i u svoje ime izražavam
Vama i cijeloj Milanskoj Crkvi duboku kršćansku sućut i blizinu u bolnom
trenutku zbog smrti milanskog nadbiskupa u miru kardinala Carla Marije
Martinija.
Tolikim dobrim stvarima, koje je napravio kardinal Martini a koje su također
dobro poznate i u mojoj zemlji osobito među biskupima, svećenicima,
redovnicima i redovnicama, želim dodati blizinu kardinala Martinija Crkvi u
Bosni i Hercegovini. Unatoč brojnim obvezama u svojoj nadbiskupiji, on je
našao vremena doći u Sarajevo nakon rata kako bi vidio veliko zauzimanje
Caritasa Ambrosiana u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, a na osobit način za
Škole za Europu.
Uistinu zahvalan kardinalu Martiniju kao i cijeloj Milanskoj nadbiskupiji za
svako dobro koje je učinila Crkvi i narodu u našoj zemlji tijekom i poslije
užasnog rata, izražavam blizinu cijele Crkve u Bosni i Hercegovini Vama,
Uzoriti gospodine, i cijeloj spomenutoj mjesnoj Crkvi.
S Vama, Uzoriti, i s cijelom Milanskom nadbiskupijom i sa svima drugima
kroz molitvu zahvaljujemo Bogu za njegovo služenje Crkvi.
Krist, Dobri Pastir kojemu je služio, neka mu daruje krunu života! Gospodin
neka mu daruje vječni počinak i svjetlost vječna neka mu svijetli!
Uz izraze blizine i u ovoj prigodi potvrđujem izraze svoje duboke odanosti
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Sućut Predsjednika BK BiH u povodu smrti
predsjednika Hrvatskoga sabora Borisa Šprema
Prot. br. 275/12
Banja Luka, 2. listopada 2012.
Gospodin
Josip Leko, dipl.iur.
Potpredsjednik Hrvatskog Sabora
Zagreb
Predmet: Sućut
Poštovani gospodine potpredsjedniče Leko!
U povodu smrti predsjednika Hrvatskoga Sabora gospodina Borisa Šprema,
upućujem Vama, članovima Hrvatskog Sabora, te obitelji i rodbini Pokojnika
izraze iskrene sućuti.
Vijest o njegovoj smrti me iznenadila i ožalostila. Imao sam zadovoljstvo s
predsjednikom Špremom izmijeniti nekoliko pisama. A pred kraj veljače o.
g., u svojstvu predsjednika Biskupske konferencije BiH, vodio sam s njim
duži informativni, prijateljski razgovor o aktualnoj, nezavidnoj situaciji
hrvatske populacije u BiH, posebno u entitetu RS, gdje je hrvatski narod
danas ’spao‛ na ’ostatke ostataka. Predsjednik Šprem je na mene ostavio
dojam dobronamjerna , humana političara i državnika, otvorena za probleme
ljudi i iz drugih sredina. Obećao je nam je učinkovitije pomoći, ali je
nadodao „koliko to, već načeto mi zdravlje bude dozvoljavalo“. Ne sumnjam
u njegovu iskrenu spremnost i volju da u okviru svojih nadležnosti u
Hrvatskome Saboru pozitivno reagira na naše konkretne sugestije i zamolbe
koje smo mu dali i u pismenom obliku. Tim prije, jer je u razgovoru više puta
spominjao svoju ’dobru, plemenitu i vrlo pobožnu majku‛, koja je za njega
bila ’uzor.
Molim božanskog Otkupitelja i Suca svih ljudi, da mu sada, kad je prešao k
njemu u vječnost, otkrije svu istinu o sebi, o njemu i o svima nama.
Počivao u moru Božjem!
Primite izraze moga dužnog poštovanja!
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Sućut Predsjednika BK BiH Predsjedniku Američke BK
Prot. broj:364 /2012
Sarajevo, 21. prosinca 2012.
Uzoriti gospodin
Kardinal Timothy M. Dolan, nadbiskup New Yorka
Predsjednik Američke biskupske konferencije
3211 Fourth Street NE
Washington DS 20017
Uzoriti gospodine Kardinale!
U ime članova Stalnog vijeća, koje je upravo održalo svoju prvu sjednicu, i u
ime svih biskupa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine upućujem
izraze iskrene kršćanske sućuti i blizine Vama i preko Vas ucviljenim
roditeljima i ožalošćenim obiteljima djece koja su nedavno ubijena u
besmislenom nasilju u osnovnoj školi Sandy Hook u Newtonu u
Connecticutu. Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, članovi
Stalnog vijeća, odlučili su zajedno sa svećenicima i vjernicima na blagdan
Nevine dječice, 28. prosinca 2012. moliti na osobit način za djecu ubijenu u
toj školi, ali i za brojnu nevinu djecu koja stradaju širom svijeta, a na osobit
način u siromašnim zemljama o kojima mediji često i ne govore. U molitve
će biti uključena i sva začeta, a nikad rođena djeca. Dok u siromašnim
zemljama milijuni djece umiru od gladi i bolesti, u isto vrijeme bogata
društva sve više stvaraju ozračje protivno rađanju i životu. Drago mi je bilo
da sam se, tijekom svog nedavnog pohoda Sjedinjenim Američkim
Državama, mogao uvjeriti da postoji veliki broj ljudi spremnih, ne samo
slušati o patnjama drugih, nego se i aktivno uključiti u rješavanje pojedinih
problema. I ovom prigodom Vama i cijeloj Crkvi i svim ljudima dobre volje
u Vašoj dragoj zemlji želim od srca zahvaliti za svaki izraz pomoći i
zajedništva.
Dok se pripremamo za slavlja blagdana Božića, koji u sebi i oko sebe širi
ozračje Božje blizine i ljubavi, od srca Vam želim čestit Božić i
blagoslovljenu novu 2013. godinu.
Uz izraze iskrenog bratskog zajedništva srdačno Vas pozdravljam!
Odani u Kristu Vaš
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Zahvala Predsjednika BK BiH
dosadašnjem Predsjedniku HBK
Prot. broj:320/2012
Sarajevo, 14. studenog 2012.
Preuzvišeni gospodin
Mons. dr. Marin Srakić, nadbiskup đakovačko-osječki
Dosadašnji predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
Ksaverska cesta 12a
HR – 10 000 Zagreb
Preuzvišeni gospodine Nadbiskupe!
Nakon što je Hrvatska biskupska konferencija danas, na svom redovnom
zasjedanju, izabrala nadbiskupa zadarskog mons. dr. Želimira Puljića za svog
predsjednika u novom mandatu, koristim prigodu da Vam u ime svih članova
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i u svoje ime od srca zahvalim
za višegodišnju bratsku suradnju sa svim biskupima u Bosni i Hercegovini, a
na osobit način s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom
Vinkom Puljićem i sa mnom kao predsjednicima BK BiH u vremenu Vašeg
predsjedanja HBK.
Višestoljetna povezanost Đakovačko-osječke nadbiskupije, koja je do
nedavno nosila i naziv – bosanska, s biskupijama u Bosni i Hercegovini
dodatno je snažena tijekom Vašeg predsjedanja Hrvatskom biskupskom
konferencijom što je urodilo nekim hvale vrijednim inicijativama. Svjesni
važnosti međusobne duboke povezanosti naših dviju Biskupskih konferencija
za cjelokupni život Crkve u hrvatskom narodu, uvjeren sam da ni ubuduće
Vaša svesrdna potpora Crkvi u Bosni i Hercegovini neće izostati jer je i Vaša
Đakovačko-osječka nadbiskupija kao i većina biskupija u Republici
Hrvatskoj osjetila strahotu stradanja o čemu svjedoči i obljetnica pada
Vukovara koje se ovih dana sjećamo. Pri tome se nikako ne smije zaboraviti
brojne izazove s kojima se, pod naletom sekularizma i hedonizma, mora i
izvana i iznutra sučeliti Crkva i u našem narodu.
Zahvaljujući Vam za Vaše zalaganje, bratsku blizinu i izraženu solidarnost,
srdačno Vas pozdravljam!
Odani Vam u Gospodinu!
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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Zahvala Predsjednika BK BiH američkom biskupu Cupichu
Prot. br. 365/2012
Sarajevo, 21. prosinca 2012.
Preuzvišeni gospodin
Mons. Blaise Cupich, biskup
Biskupija Spokane (Washington)
SAD
Preuzvišeni, dragi biskupe Blais!
Budući da se nismo uspjeli susresti u Vašoj zemlji tijekom mog nedavnog
pohoda Bostonu, New Yorku i Washingtonu DC, želim Vam na ovaj način u
ime svih biskupa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputiti izraze
zahvalnosti za Vaš pohod Bosni i Hercegovini u listopadu 2012. godine.
Biskupi su, tijekom zasjedanja održanog od 5. do 7. studenog 2012. u
Sarajevu, iskazali zahvalnost za Vaš veliki trud i pohod biskupijskim
sjedištima u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru kao i za susrete s dijecezanskim
biskupima u našoj zemlji.
Zahvalan sam što sam u Washingtonu imao lijep susret s direktorom ureda za
pomoć Katoličkoj Crkvi u Srednjoj i Istočnoj Europi g. Declanom
Murphyem koji je bio vrlo gostoljubiv i od velike pomoći za moje
mnogobrojne druge susrete. Biskupi su rado prihvatili neke Vaše sugestije
koje sam im prenio, a uvjereni su u buduću vrlo dobru suradnju s Vama.
Dok se pripremamo za slavlja blagdana Božića, koji u sebi i oko sebe širi
ozračje Božje blizine i ljubavi, od srca Vam želim čestit Božić i
blagoslovljenu novu 2013. godinu.
Uz izraze iskrenog bratskog zajedništva srdačno Vas pozdravljam!
Odani u Kristu Vaš
Mons. dr. Franjo Komarica
biskup banjolučki i predsjednik BK BiH
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APOSTOLSKI NUNCIJ U BIH
ODLAZAK NUNCIJA D'ERRICA
I IMENOVANJE NUNCIJA PEZZUTA
Nadbiskup D'Errico imenovan
apostolskim nuncijem u Hrvatskoj
Sveti Otac Benedikt XVI. imenovao je apostolskog nuncija u Bosni i
Hercegovini, koji također obnaša službu nerezidentnog apostolskog nuncija u
Crnoj Gori, nadbiskupa Alessandra D'Errica apostolskim nuncijem u
Republici Hrvatskoj, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice.
Nadbiskup D'Errico imenovan je apostolskim nuncijem u Bosni i
Hercegovini, 21. studenog 2005., a 17. veljače 2010. također je imenovan
nerezidentnim apostolskim nuncijem u Crnoj Gori. Prije toga bio je
apostolski nuncij u Pakistanu. Rođen je 1950. Godine nedaleko od Napolija u
Italiji u mjestu Frattamaggiore, a za svećenika zaređen 24. ožujka 1974. U
diplomatsku službu Svete Stolice stupio je god. 1977. Od tada je službovao u
nuncijaturama u Tajlandu (1977. do 1981.), Brazilu (1981. do 1984.), Grčkoj
(1984. do 1986.) te u Poljskoj (1992. do 1998.). Dana 14. studenog 1998.
papa Ivan Pavao II. imenovao ga naslovnim nadbiskupom Karinenskim
(Carini) i povjerio mu službu apostolskog nuncija u Pakistanu.

Imenovan apostolski nuncij
u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori
Papa Benedikt XVI. imenovao je novog apostolskog nuncija u Bosni i
Hercegovini i Crnoj Gori. To je nadbiskup Luigi Pezzuto, dosadašnji
apostolski nuncij u Republici Salvadoru, a imenovanje je objavljeno 17.
studenog 2012..
Nadbiskup Luigi Pezzuto rođen je 30. travnja 1946. u mjestu Squinzano na
jugoistoku Italije. Za svećenika nadbiskupije Lecce zaređen je 25. rujna 1971.
Diplomirao je teologiju, a u diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1.
travnja 1978. te bio na službi u Papinskim predstavništvima u: Gani,
Paragvaju, Novoj Gvineji, Brazilu, Senegalu, Ruandi i Portugalu.
Otpravnikom poslova a.i. u Apostolskoj nuncijaturi u Republici Kongu i
Republici Gabonu imenovan je 18. listopada 1995.
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Apostolskim nuncijem u Republici Kongu i Republici Gabonu imenovan je 7.
prosinca 1996.
Dana 22. svibnja 1999. imenovan je apostolskim nuncijem u Ujedinjenoj
Republici Tanzaniji.
Apostolskim nuncijem u Republici Salvadoru i Belizeu imenovan je 2.
travnja 2005.
Poznaje francuski, španjolski, portugalski i engleski jezik.

Propovijed nuncija D'Errica na Misi zahvale
u povodu završetka misije u BiH i Crnoj Gori
Apostolski nuncij nadbiskup Alessandro D'Errico, prigodom oproštaja od
obnašanja službe apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, 27.
lipnja u katedrali Srca Isusova u Sarajevu slavio je Euharistiju u znak
zahvalnosti Bogu za svoju diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini. Tijekom
Mise nuncij D'Errico je uputio prigodnu propovijed koju prenosimo u
cijelosti:
Radostan sam da mogu s vama živjeti ove zadnje sate svoje službe Papinskog
predstavnika u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, dok se spremam napustiti
Sarajevo zbog nove misije koju mi je Sveti Otac povjerio u Hrvatskoj. Nije
mi lako izraziti osjećaje koji su se skupili u mojoj duši. Želio bih reći puno
toga; ali poteškoća je odakle početi… Pokušat ću se inspirirati na čitanjima
koja su predložena za našu meditaciju.
1. Kao Sveti Pavao, na prvom mjestu zahvaljujem Bogu za ovih šest i pol
godina koje sam mogao provest među s vama. Božja Providnost je odredila
da dođem u Sarajevo u trenutku od posebne važnosti za život Crkve u ovoj
regiji. Bilo je rečeno da su neki događaji zadnjih godina sad već predani
povijesti Crkve u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Očito misao ide
nadasve na Temeljni ugovor s Bosnom i Hercegovinom, na Mješovito
povjerenstvo za primjenu Temeljnog ugovora, na Ugovor za Vojni ordinarijat,
na Temeljni ugovor sa Crnom Gorom, Sporazum između našega Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta i sarajevskoga državnog Sveučilišta, na posjete u
Vatikan najviših predstavnika vlasti Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Isto
tako, više na specifično crkvenoj razini, bilo je također važnih događaja:
imenovanja Pomoćnog banjalučkog biskupa i Vojnog ordinarija, osnivanje
Međunarodne komisije o međugorskom fenomenu, posjeti kardinala Tarcisia
Bertonea i nadbiskupa Dominiquea Mambertia.
Ipak, gledajući unazad na sve zajedno, osobno nalazim da, pored ovih
„većih“ događaja, bilo je i drugih manje upadljivih, diskretnijih, ali od bitne
važnosti za poslanje koje mi je Sveti Otac povjerio. Posebno mislim na
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kontakte koje smo uspostavili s tolikim predstavnicima civilnih i vjerskih
vlasti, u cilju pridonošenju stvaranja klime društvene harmonije, vjerske
snošljivosti i dijaloga među civilizacijama. Po mome mišljenju, ovo je bilo i
ostaje prvi prioritet, ako se uistinu ima na srcu mir u ovim zemljama i razvoj
ovih naroda. Puno puta sam rekao da bi trebali više govoriti o onome što nam
je zajedničko umjesto onog što nas dijeli; i da bi bilo puno bolje ako bi se
ostavile po stani napetosti i predrasude naslijeđene od prošlosti, i da se
zajednički zalaže oko iznalaženja pravednih rješenja izazovima s kojima se
Zemlja još suočava. Ovo bih želio ponoviti danas, još jedan put, sa svom
ljubavlju koju osjećam i sa tolikim povjerenjem u ovu Zemlju, i u narod ove
Zemlje. Stoga, dopustite mi da kažem sa svetim Pavlom: „Zahvaljujem Bogu,
uvjeren također u ovo: da Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, zasigurno će
ga i završiti“.
2. Draga moja braćo i sestre, znadete dobro da sam ovih godina nastojao
činiti što sam najbolje znao za uspostavljanje odnosa ne samo sa civilnim
Vlastima, nego i sa osobama više zauzetim u osjetljivom području
ekumenskog i međureligijskog dijaloga. Istovremeno, uzeo sam si za obvezu
posjećivat češće biskupije, redovničke zajednice i laičke institucije. Primali
ste me u vaše kuće; otvorili ste mi svoje srce. Dakle, kod vas i s vama imao
sam priliku bolje upoznati ne samo bogatstvo civilizacije ovih zemalja, nego
također i poteškoće koje susrećete u teškom hodu materijalne i duhovne
izgradnje, u kojemu ste angažirani nakon nedavnog rata.
Stoga, zajedno sa zahvaljivanjem Vječnom Gospodaru života i povijesti,
drago mi je uputiti zahvale svima onima koji su me prihvatili s toliko
povjerenja za mnogo toga što sam primio.
U molitvenoj atmosferi ovog euharistijskog slavlja, moja zahvalna misao ide
civilnim Vlastima i kolegama Diplomatskog zbora, za izvrsnu pažnju koju su
uvijek imali za mene i za Svetu Stolicu. Posebnu zahvalnost upućujem
Suradnicima Apostolske Nuncijature, sadašnjim i prijašnjim; uzoritom
kardinalu Vinku Puljiću; predsjedniku Biskupske konferencije, biskupu
Franji Komarici, i subraći biskupima; predsjednicama Konferencije viših
redovničkih poglavara i poglavarica (od 2010. sestri Ivanki Mihaljević, i po
mom dolasku sestri Marini Piljić); subraći svećenicima, redovnicama i
redovnicima, vjernicima laicima, predstavnicima različitih vjerskih
ispovijesti. Svima i svakome od vas – i po vama, cijelom Božjem narodu koji
je u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori – drago mi je proširiti svoju duboku
zahvalnost za bratsko prijateljstvo koje ste mi pružili, razumijevanje koje
sam našao, podršku i duhovnu blizinu kojom ste me pratili, dobar primjer
koji ste mi dali, također ponekad i u osjetljivim prilikama.
3. Sad je vrijeme da si reknemo doviđenja. Za mene nije lako, zbog dubokih
povezanosti koje me sjedinjuju s vama. To sam također rekao Poglavarima
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Svete Stolice. Kao što sam rekao – da ovisi od mene – ostao bih ovdje još
dugo.
Sigurno je bol rastanka dosta ublažena činjenicom da idem u Zagreb, gdje
znam da neće biti teško ponovno se vidjeti i nastaviti razmijeniti koju ideju o
našem služenju u ovoj regiji. Ipak, nalazim se malo kao u Abrahamovoj
situaciji: pozvan započeti novu „avanturu“, koja se pridodaje – sad kad nisam
više u „nezreloj dobi“ – onima što sam proživio u trideset pet godina služenja
u Papinskim predstavništvima.
Dakle, kao što Abraham učini s Bogom koji ga pozva, iako sa svojim
ograničenjima, želim obnoviti Svetom Ocu uvjerenu poslušnost, punu
raspoloživost ići putovima kojima me On šalje, da ponudim svoj skromni
doprinos Crkve za rast i razvoj dičnog naroda, dobro poznatog katoličkog
identiteta i povijesnih veza s Apostolskom Stolicom.
Poglavarima sam rekao također da osjećam puno svoju nedostojnost za
imenovanje u Zemlju kao što je Hrvatska, koja proživljava važan povijesni
trenutak, kako u društvenim terminima tako i u odnosima sa Svetom
Stolicom. Zato, u pomalo teškom času ovog oproštaja, želim se također
povjeriti u vaše molitve.
Uvjeren sam da me želite pratiti vašom intenzivnom molitvom u mom
novom poslanju. Molim vas često molite Duha Svetog, mog nebeskog
Zaštitnika. Moj biskupski moto je „Vieni Sancte Spiritus“ („Dođi Duše
Sveti“). Molim vas da ga često zazivate ovom molitvom, zajedno sa mnom.
To je kratka molitva, lagana za pamtiti. Siguran sam da će donijeti puno
dobrih plodova: ne samo za mene, nego također i za vas, za Bosnu i
Hercegovinu i za Crnu Goru, za Hrvatsku i za regiju. Amen!
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PRILOZI
Reakcija biskupa Vukšića na presudu Europskog suda za
ljudska prava koja se protivi slobodi vjere
Nakon što je Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu objavio odluku
kojom presuđuje da je odbijanje registracije sindikata, koji su osnovali neki
svećenici i vjernici Pravoslavne crkve u Rumunjskoj, protivno slobodi
udruživanja koje garantira čl. 11 Europske konvencije o ljudskim pravima,
reagirao je mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini.
Reakciju biskupa Vukšića pod naslovom: „Pravna sekularizacija Crkve i
klera na način Europskog suda za ljudska prava“ donosimo u cijelosti:
Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu je 31. siječnja 2012. objavio
odluku u slučaju Sindicatul Pastorul cel bun c. Roumanie (Sindikat Dobri
pastir protiv Rumunjske) kojom presuđuje da je odbijanje registracije
sindikata, koji su osnovali neki svećenici i vjernici Pravoslavne crkve u
Rumunjskoj, protivno slobodi udruživanja koje garantira čl. 11 Europske
konvencije o ljudskim pravima.
Ustvari, u travnju 2008. u jugozapadnoj Rumunjskoj (metropolija Olten) 35
klerika i laičkog osoblja Rumunjske pravoslavne crkve, među kojima su
većina svećenici, osnovali su sindikat čija je svrha „predstavljanje i obrana
prava i profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih interesa klerika i
laika članova sindikata u njihovim odnosima s crkvenom hijerarhijom i
ministarstvom za kulturu i bogoštovlje“.
Nakon što je prvostupanjski sud u Krajovi u svibnju 2008. odobrio osnivanje
ovoga sindikata i naredio njegovu registraciju u registru sindikata dodijelivši
mu i pravnu osobnost, nadležna pravoslavna Nadbiskupija se žalila na ovu
odluku. Drugostupanjski sud u Dolju je u srpnju 2008. prihvatio žalbu
Nadbiskupije i poništio odluku prvostupanjskoga suda, zanijekao pravnu
osobnost sindikata i zabranio njegovu registraciju.
Spomenuti sindikat se nakon toga obratio Europskom sudu za ljudska prava,
pozivajući se na Europsku konvenciju o ljudskim pravima, radi zaštite
ljudskih prava i osnovnih sloboda, a spomenuti sud je odlučio kako je rečeno
na početku ovoga teksta. Sada se, protiv spomenute odluke, očekuje utok
Velikom vijeću Europskoga suda za ljudska prava koje bi trebalo donijeti
svoju odluku.
Postojeća odluka Europskoga suda, koja je iznenadila poznavatelje pravne
problematike odnosa Crkve i države i slobode vjere, višestruko je
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problematična jer mijenja doktrinu Suda o važnim aspektima zaštite slobode
vjere. Među drugim problematičnim aspektima, uočljivo je da spomenuta
odluka ne analizira činjenice pod vidom slobode vjere (zaštite prava drugih),
nego pod vidom javnoga reda. Umjesto da se pita da li je nepriznavanje
sindikata moglo biti opravdano kroz poštovanje slobode vjere Crkve, ovaj
odjel Suda se zadovoljio konstatiranjem da spomenuti sindikat ne predstavlja
opasnost za javni red i demokraciju te da stoga treba biti zakonski priznat. Da
bi tako mogao postupiti, Sud je poštivanje slobode Crkve povezao ne sa
slobodom vjere, nego s javnim redom. To je osnovna pogreška.
Drugi problem odluke, koji proizlazi iz prvoga, sastoji se u nenadležnosti
države u vjerskoj materiji, nenadležnosti koja se zasniva na pravnom načelu
institucionalne autonomije Crkve i njezine unutrašnje organizacije pred
civilnim vlastima. Stoga zaista nije predmet ni jednoga suda, pa ni
Europskoga, ustanovljivanje ili dokidanje bilo koje ustanove unutar Crkve,
niti je predmet takvih sudova meritorna prosudba unutrašnjih pravnih akata
bilo koje Crkve i njezinih tijela.
Frapantno je nepoznavanje sa strane Suda onoga što Crkva jest. To jest da je
Crkva sakralna ustanova. Jednako je očito nepoznavanje onoga što je
svećeništvo, kao i odnosa između svećenika i njegove Crkve. Sve to za
posljedicu je imalo da se Crkvu u spomenutoj odluci Suda tretira kao
privatno poduzeće a svećenike kao obične zaposlenike. Odnosno, Sud je
svojom odlukom pristupio pravnoj sekularizaciji Crkve i klera, što je
posvema neprihvatljivo.
Argumentacija Suda u ovom slučaju ima očite nedostatke, kako u
procjenjivanju činjenica tako u pravnoj analizi. U više točaka je u sukobu
također s ustaljenom jurisprudencijom Suda, posebice time što u pitanje
dovodi bitne aspekte zaštite slobode vjere, koja je zagarantirana Europskom
konvencijom o ljudskim pravima i koja se ne može svesti na sindikalnu
slobodu da se zarađuje. Dapače, ona to uopće nije!
Istovremeno treba postaviti pitanje: Ako jednom bude zakonski priznat ovaj
sindikat, hoće li Europski sud moći prisiliti Crkvu da s njim surađuje?
Raspolaže li taj sindikat sredstvima za sindikalno djelovanje? I jasno je da je
odgovor na ova pitanja negativan. A isto tako je jasno da se radi o pokušaju
posvemašnje pravne denaturalizacije Crkve i svećeništva, što je nedopustivo
i što su neki već usporedili sa sovjetskim osnivanjem „Udruženja
demokratskih svećenika“ u Rumunjskoj nakon 1945. godine.
Sve su to razlozi koji nalažu da utok protiv odluke iz siječnja treba završiti
pred Velikim vijećem Europskoga suda kako bi ju ono moglo odbaciti. Tek
to će biti doprinos poštivanju slobode vjere i kvaliteti jurisprudencije Suda, a
obje su ugrožene spomenutom odlukom.
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I na kraju, zašto bi se ovim pitanjem trebao baviti jedan katolički svećenik?
Odgovor je vrlo jednostavan. Naime, ako bi sve ostalo prema sadašnjoj
odluci, prema načelu jednakosti svih pred zakonom, ono što je gore rečeno
odnosilo bi se također na druge vjerske zajednice, pa i na Katoličku crkvu u
zamišljenoj situaciji da neki svećenici odluče osnovati sindikat, ili političku
stranku. Osim toga, osnivanje jednoga takvog eventualnog sindikata
katoličkih svećenika i njegovo moguće priznavanje izravno bi se protivilo
pozitivnom crkvenom zakonu koji propisuje da klerici uvijek nastoje da se
među ljudima što više čuvaju mir i sloga utemeljeni na pravdi. I zabranjuje
im isti crkveni zakon da aktivno sudjeluju u političkim strankama i u
upravljanju sindikalnim društvima, osim ako to, prema sudu mjerodavne
crkvene vlasti, traži zaštita crkvenih prava ili promicanje zajedničkog dobra.
Jednako tako, izravno bi se protivilo dobrim standardima međunarodnoga
prava o odvojenosti i samostalnosti Crkve i države, svake na svom području,
već ustaljenima u pravnoj teoriji, a koji proistječu također iz sklopljenih
ugovora između Svete Stolice s pojedinim država.

Biskup Komarica o presudi
„Sindikat Dobri pastir protiv Rumunjske“
Predsjednik Komisije „Justitia et pax“ (Pravda i mir) Biskupske konferencije
Bosne i Hercegovine mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjolučki, uputio
je, 10. travnja priopćenje za javnost u vezi s presudom Suda za ljudska prava
od 31. 1. 2012. pod naslovom: „Presuda Europskog suda za ljudska prava u
suprotnosti sa slobodom vjere i autonomijom Crkve“. Priopćenje prenosimo
u cijelosti:
Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu donio je 31. siječnja 2012.
presudu u slučaju „Sindikat Dobri pastir protiv Rumunjske“ (Sindicatul
Pastorul cel bun c. Roumanie). Presuđeno je da je odbijanje registracije
sindikata, koji su osnovali neki svećenici i vjernici laici Rumunjske
pravoslavne Crkve protivan slobodi udruživanja koju jamči čl. 11 Europske
konvencije o ljudskim pravima.
Takva presuda Europskog suda je ozbiljan razlog zabrinutosti ne samo
Pravoslavne Crkve u Rumunjskoj nego i u cijeloj Europi, ali i Katoličke
Crkve. Koliko je poznato radi se o nečuvenom presedanu u pravničkoj praksi.
U svim demokratskim državama zajamčena je sloboda vjere. Ovakva presuda
Europskog suda za ljudska prava protivi se upravo toj slobodi vjere. U ovom
konkretnom slučaju nije riječ o javnom redu i miru, na što se poziva Sud u
svojoj presudi, nego upravo o zajamčenoj slobodi vjere.
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Zar doista može biti dovoljan razlog priznavanja jednog takvog navodnog
sindikata sama činjenica da on ne predstavlja opasnost za javni red i mir a da
se pri tom ne postavi nezaobilazno pitanje – poštuje li se takvom presudom
sloboda vjere i opće prihvaćena specifičnost Crkve kao specifične sakralne
institucije različite od svih drugih sekularnih institucija, organizacija i udruga?
Iz te svojevrsne specifičnosti same naravi Crkve proizlaze i posebni odnosi
između svećenika, koji nisu samo vjerski službenici, kojima je povjereno
obavljanje nekog posla uz određenu naknadu, nego su oni posvećene osobe
koje svjesno i dragovoljno odabiru cijelim svojim bićem služenje u Crkvi –
pa i u onim slučajevima kada je Crkva progonjena i kada nema mogućnosti
financijske naknade za njihovo služenje.
Uz ovo, već spomenuto, ozbiljno zabrinjava činjenica da Europski sud za
ljudska prava ovakvom presudom potpuno previđa, njemu zacijelo dobro
poznatu činjenicu, da država – barem u Europi – nije nadležna u vjerskoj,
odn. isključivo crkvenoj materiji. Ima se dojam da ovakvom svojom
presudom Sud pokazuje da ne poštuje opće prihvaćenu i zagarantiranu
autonomiju Crkve i njezinu unutrašnju organizaciju pred civilnim vlastima.
Država prihvaća činjenicu da se nema pravo miješati u unutarnje uređenje
Crkve kao institucije niti prosuđivati ispravnost unutarnjih akata njenih tijela.
Kao i mnogi drugi zainteresirani, i mi se utemeljeno nadamo da će Utok
protiv spomenute odluke Europskog suda biti temeljito i objektivno
razmotren na Velikom vijeću Europskog suda za ljudska prava i da će biti
odbačen kao neutemeljen jer je protivan zagarantiranoj slobodi vjere i
autonomiji Crkve.
Franjo Komarica, biskup banjolučki
predsjednik „Justitia et pax“ BKBiH

Kršćansko svjedočenje
u multireligijskom svijetu - preporuke za ponašanje
Uvod
Misijsko poslanje spada na bit Crkve. Naviještati Riječ Božju i svjedočiti je
svijetu temeljno je za svakog kršćanina. U isto vrijeme, potrebno je činiti to
prema evanđeoskim načelima, uz puno poštovanje i ljubav prema svim
ljudskim bićima.
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Svjesni napetosti između pojedinaca i zajednica različitih religijskih
uvjerenja kao i različitih tumačenja kršćanskog svjedočenja, Papinsko vijeće
za međureligijski dijalog (PVMD), Svjetsko vijeće crkava (SVC) i - na poziv
SVC - Evangelički svjetski savez (ESS) sastajali su se kroz pet godina da
razmišljaju i prirede ovaj dokument koji služi kao niz preporuka za ponašanje
u kršćanskom svjedočenju diljem svijeta. Cilj ovog dokumenta nije teološka
izjava o misijskom poslanju nego upućivanje praktičnih smjernica u vezi s
kršćanskim svjedočenjem u multireligijskom svijetu.
Cilj ovog dokumenta je ohrabriti Crkve, crkvena vijeća i misijske urede u
razmišljanju o njihovim sadašnjim postupcima i da upotrijebe preporuke iz
ovog dokumenta u priređivanju, gdje je prikladno, vlastitih smjernica za
svjedočenje i poslanje među onima koji pripadaju različitim religijama te
među onima koji ne ispovijedaju nikakvu posebnu vjeru. Nadamo se da će
kršćani diljem svijeta proučavati ovaj dokument u svjetlu svojih vlastitih
postupaka pri svjedočenju svoje vjere u Krista – riječju i djelima.
Podloga za kršćansko svjedočenje
1. Kršćanima je povlastica i radost obrazlagati nadu koja je u njima te činiti
to blago i s poštovanjem (usp. 1 Pt 3,15).
2. Isus Krist je vrhunski svjedok (usp. Iv 18,37). Kršćansko svjedočenje
uvijek je dioništvo na njegovu svjedočenju koje dobiva oblik naviještanja
Kraljevstva, služenja bližnjemu i potpunog darivanja samoga sebe, makar taj
čin darivanja vodio do križa. Kao što je Otac poslao Sina snagom Duha
Svetoga, tako su vjernici poslani da svjedoče riječju i djelovanjem o ljubavi
trojedinog Boga.
3. Primjer i nauk Isusa Krista i prve Crkve trebaju biti uzori kršćanskog
poslanja. Kroz dva tisućljeća kršćani su nastojali slijediti Krista dijeleći s
drugima radosnu vijest o Božjem kraljevstvu (usp. Lk 4,16-20).
4. Kršćansko svjedočenje u pluralističkom svijetu uključuje zauzimanje za
dijalog s ljudima različitih religija i kultura (usp. Dj 17,22-28).
5. U nekim sredinama živjeti i naviještati evanđelje je teško, zapriječeno ili
čak zabranjeno, ali Krist kršćanima povjerava da vjerno i solidarno nastave
svjedočiti o njemu (usp. Mt 28,19-20; Mk 16,14-18; Lk 24,44-48; Iv 20,21;
Dj 1,8).
6. Ako se kršćani zalažu neprikladnim metodama vršiti poslanje služeći se
zavaravanjem i sredstvima prisile, izdaju evanđelje i mogu drugima nanositi
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boli. Takva zastranjenja traže pokoru i podsjećaju nas na potrebu trajne
Božje milosti (usp. Rim 3,8).
7. Kršćani tvrde, dok su oni odgovorni za svjedočenje o Kristu, da je
obraćenje u konačnici djelo Duha Svetoga (usp. Iv 16,7-9; Dj 10,44-47). Oni
priznaju da Duh puše tamo gdje hoće, na način koji ne može kontrolirati
nijedno ljudsko biće (usp. Iv 3,8).
Načela
Kršćani su pozvani da se drže sljedećih načela dok nastoje izvršavati Kristov
nalog na prikladan način, posebno u međureligijskom ozračju.
1. Djelovati u Božjoj ljubavi. Kršćani vjeruju da je Bog izvor svake ljubavi i
stoga su pozvani da u svome svjedočenju žive životom ljubavi i ljube
bližnjega kao samoga sebe (usp. Mt 22,34-40; Iv 14,15).
2. Nasljedovati Isusa Krista. U svim vidovima života, a posebice u svome
svjedočenju, kršćani su pozvani da slijede primjer i nauk Isusa Krista dijeleći
s drugima njegovu ljubav, slaveći i časteći Boga Oca u snazi Duha Svetoga
(usp. Iv 20,21-23).
3. Kršćanske vrline. Kršćani su pozvani da se ponašaju pošteno, s ljubavlju,
milosrdno i ponizno te da nadvladavaju drskost, podcjenjivanje i
omalovažavanje (usp. Gal 5,22).
4. Djela služenja i pravde. Kršćani su pozvani da djeluju pravedno i ljube
nježno (usp. Mih 6,8). Nadalje su pozvani da služe drugima te postupajući
tako prepoznaju Krista u svojoj najmanjoj braći i sestrama (usp. Mt 25,45).
Djela služenja, kao što su osiguravanje školovanja, zdravstvene njege,
karitativnog pomaganja te djela pravde i javne zaštite su sastavni dio
svjedočenja evanđelja. Izrabljivanje siromašnih i potrebitih nema mjesta u
kršćanskom djelovanju. Kršćani u svojim djelima usluživanja trebaju
raskrinkavati i suzdržavati se od svakog oblika mamljenja, uključujući
financijske poticaje i nagrade.
5. Razabiranje u službama zdravstvene njege. Kao sastavni dio svoga
svjedočenja evanđelju kršćani vrše zdravstvene službe. Pozvani su da vrše
razabiranje dok obavljaju te službe, poštujući potpuno ljudsko dostojanstvo
te pazeći da ranjivost osoba i njihova potreba za ozdravljenjem ne budu
izrabljivani.
6. Odbacivanje nasilja. Kršćani su pozvani da odbacuju sve oblike nasilja,
čak socijalne i psihološke, uključujući zloporabu moći u svome svjedočenju.
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Oni također odbacuju nasilje, nepravednu diskriminaciju ili tlačenje kod bilo
koje religijske i sekularne vlasti, uključujući oštećenje ili rušenje bogomolja,
svetih simbola i tekstova.
7. Sloboda religije i vjere. Religijska sloboda – uključivši pravo na javno
ispovijedanje, prakticiranje, širenje i mijenjanje vlastite religije – izvire iz
samog dostojanstva ljudske osobe koje se temelji na tome da su sva ljudska
bića stvorena na Božju sliku i priliku (usp. Post 1,26). Stoga sva ljudska bića
imaju jednaka prava i odgovornosti. Gdje se bilo koja religija upotrebljava za
političke svrhe, ili gdje se događa religijski progon, kršćani su pozvani da se
zauzimaju proročkim svjedočenjem raskrinkavajući takve pothvate.
8. Međusobno poštovanje i solidarnost. Kršćani su pozvani da djeluju
zajedno sa svima ljudima u međusobnom poštovanju, promicanju pravde, te
zalaganju za mir i zajedničko dobro. Međureligijska suradnja je bitna
dimenzija takvog djelovanja.
9. Poštivanje svih osoba. Kršćani priznaju da evanđelje dovodi kulture u
pitanje ali i obogaćuje ih. Čak i kad evanđelje dovodi u pitanje neke vidove
kulture, kršćani su pozvani na poštivanje svih osoba. Kršćani su također
pozvani da u vlastitim kulturama razabiru elemente koje evanđelje dovodi u
pitanje.
10. Odricanje od lažnog svjedočenja. Kršćani trebaju govoriti iskreno i s
poštovanjem; trebaju saslušati da bi upoznali i razumjeli vjere i vjerničke
prakse drugih te se preporuča da priznaju i poštuju ono što je u njima istinito
i dobro. Svaki komentar ili kritički pristup treba iznositi u duhu međusobnog
poštovanja, pazeći da ne svjedočimo lažno u vezi s drugim religijama.
11. Osigurati osobno razabiranje. Kršćani trebaju priznavati da je mijenjanje
osobne religije odlučan korak koji treba biti popraćen dostatnim
vremenom za primjereno razmišljanje i pripravu, u procesu gdje je
zagarantirana puna osobna sloboda.
12. Izgrađivanje međureligijskih odnosa. Kršćani trebaju nastaviti s
izgradnjom odnosa poštovanja i povjerenja s osobama različitih religija tako
da omogućuju dublje međusobno razumijevanje, pomirenje i suradnju radi
općeg dobra.
Preporuke
Treće savjetovanje, koje su organizirali Svjetsko vijeće crkava i Papinsko
vijeće za međureligijski dijalog u ime Svete Stolice uz suradnju
Evangeličkog svjetskog saveza te uz sudjelovanje delegata veoma širokog
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kruga kršćanskih vjerničkih obitelji (katolici, pravoslavci, protestanti,
evangelici i pentekostalci), nakon što je u duhu ekumenske suradnje marno
pripravilo ovaj dokument za razmatranje Crkvama, nacionalnim i
regionialnim konfesionalnim tijelima i misijskim organizacijama te osobito
onima koji djeluju u međureligijskom ozračju, preporuča da ta tijela:
1. Prouče pitanja iznesena u ovom dokumentu te ondje gdje je prikladno
formuliraju smjernice za ponašanje u vezi s kršćanskim svjedočenjem koje
će biti primjenjive u njihovu posebnom ozračju. Gdje je moguće, to treba
učiniti ekumenski te uz savjetovanje s predstavnicima drugih religija.
2. Izgrađuju odnose poštovanja i povjerenja s osobama svih religija, posebice
na institucionalnim razinama, između Crkva i drugih religijskih zajednica
zalažući se za trajni međureligijski dijalog kao sastavni dio njihova
kršćanskog zauzimanja. U nekim sredinama, gdje su godine napetosti i
sukoba prouzročile duboka sumnjičenja i raskid povjerenja među
zajednicama i u zajednicama, međureligijski dijalog može pružati novu
prigodu za rješavanje sukoba, uspostavu pravde, iscjeljivanje pamćenja,
pomirenje i izgradnju mira.
3. Potiču kršćane da jačaju vlastiti religijski identitet i vjeru dok produbljuju
svoje poznavanje i shvaćanje različitih religija te da to čine također uzimajući
u obzir perspektive sljedbenika tih religija. Kršćani trebaju izbjegavati krivo
predočavanje vjere i prakse kod sljedbenika drugačijih religija.
4. Surađuju s drugim religijskim zajednicama zauzimajući se inter-religijski
u promicanju pravde i općeg dobra, gdjegod je to moguće, iskazujući
solidarnost s osobama koje su u situaciji sukoba.
5. Pozivaju svoje vlade na osiguravanje primjerenog i sveobuhvatnog
poštivanja religijske slobode, uviđajući da se u mnogim državama religijskim
institucijama i osobama priječi vršenje njihova poslanja.
6. Mole za svoje bližnje i njihovu dobrobit, uviđajući da je molitva sastavni
dio ovoga što jesmo i što činimo, kao i Kristova poslanja.
Dodatak: nastanak dokumenta
1. U današnjem svijetu raste suradnja među kršćanima te među kršćanima i
sljedbenicima drugih religija. Papinsko vijeće za međureligijski dijalog
(PVMD) u ime Svete Stolice i Program Svjetskog vijeća crkava za
međureligijski dijalog i suradnju (SVC-MRDS) stekli su iskustvo takve
suradnje. Primjeri tema na kojima su u prošlosti surađivali PVMD i MRDS
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su: međureligijski brak (1994-1997), međureligijska molitva (1997-1998) i
afrička religioznost (2000-2004). Ovaj dokument je plod njihove suradnje.
2. U današnjem svijetu rastu međureligijske napetosti, uključujući nasilje i
gubitak ljudskih života. Politika, ekonomija i drugi faktori igraju određenu
ulogu u tim napetostima. Kršćani su također ponekad uključeni u te sukobe,
namjerno ili nemamjerno, kao oni koji su progonjeni ili kao oni koji
sudjeluju u nasilju. Kao odgovor na to, PVMD i MRDS odlučili su obraditi ta
pitanja u zajedničkom procesu pripremajući svima prihvatljive preporuke za
ponašanje u kršćanskom svjedočenju. SVC-MRDS pozvalo je Evangelički
svjetski savez (ESS) da se uključi u ovaj proces i oni su to učinili s radošću.
3. Na početku su održana dva savjetovanja: prvo u mjestu Lariano, Italija, od
12. do 18. svibnja 2006. pod naslovom „Tvrdimo, dok svatko ima pravo
pozivati druge na razumijevanje svoje vjere, da to ne smije biti vršeno
kršenjem pravâ drugih i njihove religiozne osjetljivosti. Sloboda religije traži
od nas jednakost u nezaobilaznoj odgovornosti da poštujemo vjeru drukčiju
od naše te da je nikada ne ocrnjujemo, klevećemo niti iskrivljujemo u svrhu
isticanja superiornosti naše vjere“.
4. Drugo među-kršćansko savjetovanje održano je u gradu Toulouse,
Francuska, od 8. do 12.kolovoza 2007. kao razmišljanje o istim ovim
pitanjima. Temeljito smo raspravljali o pitanjima: obitelj i zajednica,
poštivanje drugih, ekonomija, tržište i suparništvo te nasilje i politika.
Pastoralna i misijska pitanja u vezi s ovim temama postala su podloga za
teološko razmišljanje i za načela koja smo iznijeli u ovom dokumentu. Svako
je pitanje važno za sebe te zaslužuje više pozornosti od ove koju smo joj
posvetili u ovim preporukama.
5. Sudionici trećeg (među-kršćanskog) savjetovanja sastali su se u Bangkoku,
Tajland, od 25. do 28. siječnja 2011. te usvojili zaključni oblik ovog
dokumenta.
Napomena prevoditelja: Papinsko vijeće za međureligijski dijalog objavilo je
ovaj dokument 28. lipnja 2011. Zainteresirani mogu naći engleski izvornik i
službene prijevode na velike jezike na internetskoj adresi Vatikana.
S engleskog preveo Mato Zovkić
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