


Poruka predsjednika Caritasa BiH Vinka kardinala Puljića
uz Nedjelju Caritasa u BiH 2021.: 3. nedjelja došašća, 12. prosinca 2021.

Caritas u životu pojedinca i zajednice!

Dragi prijatelji i dobročinitelji Caritasa!

Svake godine Treću nedjelju došašća obilježavamo kao Nedjelju Caritasa. I ove godine 
želimo svima nama posvijestiti pastoralnu dimenziju ljubavi kako u osobnom životu tako i 
u životu zajednice.
U Zbornoj molitvi 25. nedjelje kroz godinu molimo: „Bože sav si svoj zakon sveo na ljubav 
prema tebi i bližnjemu“.  Sv. Ivan apostol napisa: „Upoznali smo ljubav koju Bog ima prema 
nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi u Bogu ostaje i Bog u njemu“ 
(1 Iv 4,16). Na temelju ove Božje riječi valja nam izvući zaključak za život u vjeri i poći u školu 
ljubavi naše svakodnevice.

Caritas u životu pojedinca

Svaki pojedinac raste u obitelji koja je zajednica ljubavi. Prva škola u kojoj čovjek uči ljubiti 
je obiteljsko gnijezdo kao zajednica ljubavi. Za tu školu je važno ozračje ljubavi koja treba 
vladati u obitelji. U obiteljima s djecom još od ranog djetinjstva uči se cjelokupni život dijeliti 
s drugima, ponajprije sa svim članovima obitelji, a onda i u svim našim ovozemaljskim 
okruženjima. Roditelji već od djetinjstva poučavaju djecu kako treba sve dijeliti s drugima 
i kako stalno rasti u nesebičnosti i otvorenosti za ljubav. U ovom ozračju javnog mišljenja, 
koje često nameće kriterije sebičnosti, nije lako odgajati u ljubavi i solidarnosti. Prepuštajući 
djecu da ih odgaja televizija ili mediji putem elektroničkih sredstava, usvajaju se načela 
sebičnosti, bez kriterija vrednota, iz kojega raste nasilje. Zato je prevažno shvaćanje 
kršćanske formacije u našim obiteljima. Ako dijete nije naučilo ljubiti, nije naučilo živjeti. 
Kao pojedinci upućeni smo na ljudsko izrastanje sa sposobnošću ljubiti i voljeti sebe i svoje 
okruženje, zatim u svoje okruženje stalno unositi duh solidarnosti i zauzetosti za čovjeka i 
za okoliš s pouzdanjem u Boga koji je sama ljubav. Tko uspije u školi ljubavi, taj će uspjeti 
u svome životu.

Caritas u životu zajednice

Bog nas je stvorio iz ljubavi i za ljubav i na nju smo svi upućeni. Nitko od nas nije dovoljan 
sam sebi. Bog je stvarajući čovjeka uputio ga na čovjeka,  na sva stvorenja i na Boga. Svaki 
čovjek sebe ugrađuje u zajedništvo stvorenja i stvorenoga putem ljubavi, raspoloživosti 
i prihvaćanja drugoga bez obzira kakav on uistinu jest. Nedjeljom Caritasa želimo 
pozvati čovjeka na rast u njegovom ljudskom dostojanstvu kroz ostvarenje ljubavi, kroz 
prihvaćanje i poštivanje drugoga. Time zapravo postajemo graditelji zajedništva, jer sebe 
darujemo kroz komunikaciju ljubavi. Svi uočavamo toliko toga negativnog oko nas i u 
javnom stavu i razmišljanju. Nema koristi proklinjati tamu, nego smo pozvani paliti svjetlo 
ljubavi, darivanja, solidarnosti i uzajamnog poštivanja. Time rastemo u svojoj ljudskosti i 



razgonimo tamu mržnje, sebičnosti i agresivnog relativizma. Ako sav svoj zakon svedemo 
na ljubav prema Bogu i bližnjemu, tada kroz življenu kršćansku ljubav ispunjavamo u 
potpunosti sav Božji zakon.

Život u ljubavi

Kada govorimo o Caritasu često mislimo samo na materijalnu karitativnu pomoć: kruha i 
ruha. Znamo da u Evanđelju Isus veli: „Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što 
izlazi iz Božjih usta“ (Mt  4, 4).  Čovjek je duša i tijelo. U središtu nije samo karitativna briga 
za tijelo, nego i za dušu. Tko zrači ljubavlju donosi jedno ozračje koje svaki čovjek razumije i 
biva obasjan jednim novim svjetlom. Mi trebamo jedni druge kao ljude koji nas prihvaćaju, 
razumiju, koji su spremni tješiti Božjom riječju. Zato se kaže da nitko nije tako bogat da 
ne trebao dijeliti ljubav s drugima, niti tako siromašan da ne može dati sebe kroz ozračje 
ljubavi. Zato Nedjelja Caritasa želi u nama probuditi svijest da smo upućeni jedni na druge 
i da trebamo jedni druge.
Neka nas Gospodin, koji je očitovana Božja ljubav, zahvati svojom ljubavlju da nam život 
svakim danom bude ispunjeniji radošću i nadom, te tako živimo puninu života u ljubavi. 
Tek u tom ozračju možemo doživjeti otajstvo rođenja Isusa Krista i biti obasjani tim 
božićnim svjetlom,  možemo zračiti radosnom nadom u ovom sumornom ovozemaljskom 
ozračju. U tom duhu želim vam puninu radosti Božje ljubavi koju ćemo ponijeti ususret 
jednih prema drugima. 
Uz najiskrenije pozdrave želim obilje radosne Božje ljubavi u našim srcima, u obiteljima i u 
svakoj zajednici, zazivajući obilje Božjeg blagoslova!

Vinko kardinal Puljić,
nadbiskup metropolit vrhbosanski

i predsjednik Caritasa BiH



Molitva vjernika

Danas na Treću nedjelju došašća, koja je Nedjelja Caritasa u našoj ovozemaljskoj 
domovini, obratimo se prošnjama i zahvalama dobrom Bogu za opću i domovinsku 
Crkvu i za cijeli svijet. Današnjim euharistijskim slavljem pokažimo vjerničku zahvalnost 
pokažimo svoju karitativnu širinu svojim molitvama i dobrim djelima i molimo za 
budućnost Caritasa u našim biskupijama i župnim zajednicama. Recimo mu zajedno:

Gospodine, usliši nas!

1. Za Crkvu prisutnu u mnogim narodima i plemenima: da svetošću svjedočkog življenja 
odražava ljepotu, ljubav i dobrotu vječnoga Oca, molimo te:
Gospodine, usliši nas!

2. Za papu našega Franju, biskupski zbor, svećenike, đakone, redovnike i redovnice: da 
svakom čovjeku u svome okruženju pružaju svjedočanstvo tvojeg spasenja, molimo te:
Gospodine, usliši nas!

3. Za sve ljude u politici, znanosti, kulturi i javnim poslovima: da svojim iskrenim 
i nesebičnim zalaganjem pridonose uspostavi općeg dobra, pravednosti, mira i 
zajedništva među svim ljudima i narodima, molimo te:
Gospodine, usliši nas!

4. Za sve ljude koje muče ovozemaljske sumnje koje ih odvode od tvoje istine: da ih sve 
obdariš svojim svjetlom i pokažeš im svoje milosrdno lice, molimo te:
Gospodine, usliši nas!

5. Za sve stradale od potresa i poplava tijekom ove godine: da ih preko dobrih i plemenitih 
ljudi i organizacija iz tuzemstva i inozemstva utješiš i ohrabriš, molimo te:
 Gospodine, usliši nas!

6. Za nas okupljene na ovom euharistijskom slavlju molitve i zahvale: da nam pomogneš 
trajno se otvarati vodstvu tvoga Duha kako bismo postali dostojan hram u kojem će 
stanovati, molimo te:
Gospodine, usliši nas!

7. Za sve dobročinitelje naših Caritasa: da nikada ne posustaju u svome plemenitom 
poslanju pomaganja potrebnima, molimo te:
Gospodine, usliši nas!

8. Za našu pokojnu braću i sestre, posebno za preminule dobročinitelje i djelatnike naših 
Caritasa: da ih obdariš životom vječnim u svome kraljevstvu, molimo te:
Gospodine, usliši nas!

Oče nebeski, poslušaj naše iskrene vjerničke prošnje i prožmi nas poniznošću kojom je 
Krist služio braći i sestrama kako bismo po tom daru postali njegovi vjerni nasljedovatelji 
i učenici u karitativnom poslanju Crkve. Hvala ti za sve dobre ljude koji svojim nesebičnim 
darivanjem misle na nas. Pogledaj nas i usliši po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Pripremio: Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH


