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SVEĆENICIMA I VJERNICIMA
MOSTARSKO-DUVANJSKE I
TREBINJSKO-MRKANSKE BISKUPIJE
Predmet: Treća korizmena - Kolekta solidarnosti
Velečasni župnici, braćo svećenici i redovnici, sestre redovnice, dragi Božji narode!
Kao što Vam je već poznato, na redovitom zasjedanju BK BiH u Sarajevu, 3. studenoga 2015., usvojeno je
da Treća korizmena nedjelja na području biskupija Bosne i Hercegovine bude Nedjelja solidarnosti.
Iako se podudara s Tjednom solidarnosti koji organizira Crkva u Hrvatskoj, i ima isti cilj - duhovno i
materijalno pomoći braći i sestrama u potrebi - radi se o dvjema zasebnim akcijama.
Valja uvijek imati na umu da je prvi cilj i obveza vjerničkoga zajedništva obveza duhovne povezanosti
među vjernicima, župama, dekanatima i nad/biskupijama. No, imajući u vidu opće stanje u društvu i
državi, želimo da vjernici također materijalno pomažu jedni drugima, kao i svećenicima, a sve u
koordinaciji Vijeća za kler pri BK BiH.
Stoga, molimo sve župnike i župne vikare i suradnike da na prikladan način animiraju vjernike već u
Drugu korizmenu nedjelju, a pogotovo na sam dan prije svetih Misa, da sva milostinja, bez ikakva
zadržavanja uobičajene provizije, skupljena na svim sv. Misama toga dana, bude namijenjena fondu
solidarnosti, koja će se podijeliti najpotrebnijim župama u BiH.
Dužnost je dekana da na području svojih dekanata prikupe od župnika kolekte i dostave ih na Ordinarijat
u Mostaru najkasnije do Velikoga četvrtka, 1. travnja ove godine, tako da bi se sva kolekta mogla
raspodijeliti i prema dosadašnjoj praksi, preko BK BiH i Vijeća za kler, dostavila na župe koje imaju
ispod 200 vjernika.
Uvjereni da ćete ovom crkvenom pozivu odgovoriti spremno, savjesno i velikodušno, uz molitvu Bogu da
blagoslovi naš korizmeni hod prožet molitvom, postom i pokorom, na sve vas zazivam obilje Božjeg
blagoslova i molim zagovor Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, i sv. Josipa i sv. Mihovila, nebeskih
zaštitnika naših biskupija.
Petar, biskup
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