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Draga braćo i sestre 
 
«Poput Krista primorani na bijeg» 
 
"Svijet je postao globalno selo" - kaže mudra izreka. 
Ovim se želi reći da se vijesti i informacije danas šire 
brznom munje. To je vidljivo pogotovo u malim 
sredinama, gdje se na kraju sve o svakome zna! Ali ne 
samo da informacije lako cirkuliraju u malim mjestima, 
već i u malim i velikim poduzećima – što više i sami ljudi 
dolaze i odlaze slobodno i nesmetano. 
 
Ova izreka se još više odnosi na velike pokrete tijekom 
industrijalizacije, koju poznajemo kao "globalizaciju". Jer 
sada je cijeli svijet stvarno povezan i umrežen te 
omogućava, primjerice, menadžeru tvrtke ili bilo kome, 
dobiti brži odgovor ako zamoli kolegu s druge strane 
kontinenta nego ako pita svoje tajništvo i osoblje dva 
kata niže. 
 
Informacije dakle brzo i slobodno kruže ovim svijetom 
koji je postao globalno selo. Ali što je s ljudima? Kakvu 
slobodu kretanja imaju, u kojoj mjeri mogu izići u svijet ili 
zadržati se? Kriza koju smo doživjeli tijekom ove godine, 
a koja će u povijesti vjerojatno ostati poznata kao Covid-
2020, uzdrmala je povjerenje mnogih ljudi u ideju 
globalnog sela: stvari su krenule po zlu. Pad je na 
horizontu. To je poput klatna koje se ljulja dok se samo 
ne zaustavi. Ovdje možemo upotrijebiti i drugu izreku da 
bismo opisali pojam globalizacije: « Svako je selo svijet 
po sebi! » Kojim putem će krenuti svijet kako bi se 
mogao pravilno odvijati, pogotovo ljudi? Znamo koliko 
papa Franjo brine o migrantima. Bilo da razgovara s 
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diplomatima ili s odjelom za migrante i izbjeglice u 
Dikasteriju, Papa želi skrenuti pozornost svijeta na 
strašne patnje među prognanicima. 
 
Ključ za razumjevanje njegove poruke, koji nam je dao 
prije dvije godine, papa Franjo u svom stilu, dodaje «šest 
parova glagola koji odgovaraju određenim aktivnostima i 
koji stoje u uzročno-posljedičnoj vezi1». Nema boljeg 
načina izraziti tu problematiku od tog jasnog teksta. Ovi 
reci bi vas trebali potaknuti da pročitate njegovu poruku. 
Na kraju je molitva Svetom Josipu. Molitva je inspirirana 
dramom Svete obitelji koja je prisiljena pobjeći u Egipat 
kako bi spasila svoje dijete. Na ovom događaju je 
utemeljeno geslo Svjetskog dana migranata i izbjeglica 
2020. godine. U svjetlu ove biblijske pozadine, ovih šest 
pari glagola poput zvijezda na nebu osvjetljavaju naš 
stav prema drami raseljenih ljudi današnjice. Tako 
dolazimo do sljedećih zaključaka: 
 
«Morate nešto poznavati da biste to razumjeli.» 
Poznavanje brojeva nije dovoljno. Moramo brinuti o 
sudbini prognanika. 
 
«Potrebno je postati bližnji, da biste mogli služiti.» 
Prispodoba o dobrom Samarijancu otkriva taj zahtjev, jer 
prilaziti tuđincu znači prihvatiti rizike koji postoje. 
 
«Da biste se mogli pomiriti, morate slušati.» S obzirom 
na poplavu poruka na današnjim društvenim mrežama, 
odvajate li još uvijek vrijeme za osobni razgovor? Je li u 
                                                      
1 Pogledajte poruku pape Franje na 106. svjetskom danu migranata i izbjeglica 2020. Svi citati 
potječu iz njegove poruke. 
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vremenu proljetnog mira do nas stigao vapaj 
najugroženijih? 
 
«Da biste rasli, potrebno je dijeliti.» Tijekom pandemije 
mnogi su na primjeren način dijelili. Hoćemo li i ubuduće 
primjenjivati to ponovno otkriveno uvjerenje? Jer: «Nitko 
ne može sve sam.» 
 
«Morate uključiti nekoga, da biste ga unaprjedili.»  
Dajte ribu gladnom čovjeku i nahranili ste ga za jedan 
dan. Nauči gladnoga loviti ribu i hranit ćeš ga cijeli život. 
 
«Da bismo nešto izgradili, potrebno je zajedno raditi.» 
Kako želimo graditi zajednički život - u ovom selu koje 
obuhvaća svijet ili također u našem vlastitom svijetu? Jer 
ne radi se ni o čemu drugom, nego o Božjem kraljevstvu 
koje treba zajedno graditi. 
 
 
 

  Jean-Marie Lovey 
 Bischof von Sion 
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Obljetnica 
 
Prije 50 godina SBK je osnovao "biskupsku komisiju za 
pitanja migracija". Iako je povjerenstvo, danas poznato 
kao služba migratio, prošlo kroz različite faze, ipak se 
danas u potpunosti poistovjećuje s idejom osnivača i 
smatra da je ovu obljetnicu potrebno dostojno obilježiti. 
Bit ćete obaviješteni o planiranim proslavama. Obljetnica 
nudi priliku sa zahvalnošću pogledati natrag u prošlost 
kako bi se predano posvetili budućnosti. Migratio se za 
to priprema. Nakon što se usvoji  sveopći koncept 
pastoralne skrbi za migrante u 
Švicarskoj, Migratio će se baviti 
provedbom istog - a sve za 
dobro naše Crkve. Veliki je to 
i lijep izazov. Želja je 
uspostaviti jedinstvo 
vjernika koji su među 
sobom kulturološki jako 
raznoliki. Za malu zemlju 
poput Švicarske, spomenuti 
izazov čini našu Crkvu zaista 
velikom i lijepom zajednicom. 
 


