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BEATIFIKACIJA VLČ. MIROSLAVA BULEŠIĆA

Sv. Mise kroz tjedan:
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

30. 09.
01. 10.
02. 10.
03. 10.
04. 10.
05. 10.

8:00
6 :15
8:00
6:15
7:45
7:15
18:00
06. 10. 10:30

† Ratko Lazich (K. Mirić)
Po nakani 4 (Katica B.)
Za duhovna zvanja
Za obraćenje grješnika
Hodočašće u Izrael
Hodočašće u Izrael
Po nakani za Zajednicu

Hvala svima koji su uložili svoj trud u organizaciji obreda Preminuća sv. Franje i koji su se
potrudili oko današnjeg ručka povodom blagdana naših zaštitnika sv. Jeronima i sv. Franje.
Započeli smo rad na našoj novoj župnoj web stranici. Prve korake koje smo učinili možete
vidjeti na www.stjerome.co.za
Nakana nam je do početka prosinca obojiti crkvu, koja nije obojana praktično od njezine
izgradnje 1993. godine. U tom smislu svaki prijedlog o kvalitetnim majstorima, o povoljnim cijenama
boje i svaka druga pomoć je dobrodošla. Prva ponuda koju imamo glasi na R55000,00, s tim da
moramo mi organizirati skelu koja nije jeftina.
U četvrtak 03. 10. naša hodočasnička grupa polazi na hodočašće u Svetu Zemlju. Molimo
jedni za druge da ovo hodočašće donese puno duhovnih plodova u ovoj godini vjere.
Hrvatski svjetski kongres organizira 3. Hrvatske svjetske igre koje će se održati u Zagrebu od
21. do 26. srpnja 2014. To je izvrsna prigoda da se mladi Hrvati iz cijeloga svijeta druže i u upoznaju
Domovinu. Natjecanja će se održavati u različitim sportskim disciplinama, pojedinačnim i ekipnim.
Zainteresirani neka se jave.
Preporučam u vaše molitve sve naše bolesnike i sve one kojima je potrebna naša ljubav i
blizina. Preporučam Ivanku Framić, Anku Šurkalo, Mariju Marković, Grgu Ruščića, Bosiljku Blažević,
Maru Žuvela, Kuzmu Tomašića, Anicu Kemp i Finu Dobrović.

26. NEDJELJA KROZ GODINU (C) 29. 09. 2013.
Pripjevni psalam: HVALI

DUŠO MOJA, GOSPODINA.
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Na svečanoj euharistiji u pulskoj Areni jučer se održala beatifikacija istarskog svećenika
Miroslava Bulešića.
Misno slavlje predvodio je predstavnik pape Franje, prefekt Kongregacije za kauze
svetih, kardinal Angelo Amato, zajedno sa svim hrvatskim biskupima te više od 700
svećenika iz domovine i inozemstva.
Bulešić se rodio 1920. u Čabrunićima, župa Svetvinčenat. U kolovozu 1947. u Buzetu je
bio službeni pratitelj izaslanika Sv. Stolice Jakoba Ukmara, koji je u župnoj crkvi dijelio
sakrament krizme, što su jugokomunisti 23. kolovoza htjeli spriječiti, no nisu uspjeli. Dan
poslije su u Lanišću komunisti napali Bulešića i izboli ga nožem od čega je umro.

MIROSLAV BULEŠIĆ: IZAZOV I INSPIRACIJA
Lako je izvikivati parole ili zapisivati lijepe rečenice i misli, ali kada netko potpuno
predanje i potpuni oprost i živi, tada je to snažni glas koji više nije samo zapisano slovo
na papiru nego svjedočanstvo uklesano u vječnost, upisano prolivenom krvlju onoga koji
svoj život daruje za istinu i za druge.
Pulska Arena će 28. rujna 2013. godine svjedočiti jednom od najuzvišenijih trenutaka
svoje povijesti. Pulska Arena koja je simbol zabave ovoga svijeta, ali i simbol kršćanskih
mučeništva, prvi put u svojoj tisućljetnoj povijesti u svojim njedrima bit će svjedok
proglašenja blaženim jednog od mučenika novije povijesti.
S netom napunjenih 27 godina života i niti 5 godina svećeništva, Miroslav Bulešić
sazrijeva do punine koju čovjek teško dostiže. Postaje mučenikom krizme, novi zaštitnik
Istre i svećenika. Iako danas živimo u potpuno drugim i drugačijim vremenima, danas
nakon 66 godina, govori nam jednako snažno i postaje uzor za sva vremena: kako živjeti
svoje čovještvo, kako živjeti svoje kršćanstvo, kako živjeti svoje svećeništvo.
Povijest Crkve kroz 20 stoljeća pamti tisuće i milijune znanih i neznanih svjedoka vjere,
mučenika koji su svojom krvlju posvjedočili ono u što su vjerovali, ono što su ne samo
osjećali nego i živjeli bitnim, najbitnijim. Imena mnogih mučenika upisana su samo u
dlan Božje ruke, tek manji dio njih uzdignut je na čast oltara. Posljednje stoljeće ostaje
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iza nas kao stoljeće s najviše mučenika koji su ubijeni iz mržnje prema vjeri, a oni su
ostali ustrajni i tako stali na put pobješnjelim i dehumaniziranim totalitarnim režimima i
pojedincima, zadojenim mržnjom i željom zatrti kršćanstvo ili ga učiniti vjerom po svojim
mjerilima.

„Između žalosnog, tužnog, krvlju natopljenog naroda mi moramo biti dobri Samaritanci,
koji tješimo, koji liječimo, podižemo, zavijemo svaku ranu u bijeli omot ljubavi, jer
mržnja uzrokuje krvarenje a ljubav zacjeljuje rane. Ljubavi, ljubavi treba danas u nama,
da je možemo širiti riječju a osobito djelom.“

Među zemljama koje su se nakon Drugog svjetskog rata našle u sovjetskoj sferi, Titova
Jugoslavija bila je ona u kojoj su komunisti poubijali najveći broj katoličkih svećenika.
Obračunavanje je počelo još tijekom partizanskog rata, a vrhunac je dostiglo 1945. godine.
Samo u hrvatskim biskupijama izravno su ubijena čak 434 svećenika od njih 2625 koliko
ih je bilo u istim biskupijama. U postotku ubijeno je oko 17% hrvatskog klera, a da ne
brojimo stotine svećenika koji su trpjeli po zatvorima. Ubijena su 73 bogoslova i
sjemeništarca, 22 brata laika raznih redovničkih zajednica i 30 redovnica.

Miroslav Bulešić danas svjedoči jer je do kraja živio ono u što je vjerovao. Oni koji su
tada smatrali da su pobijedili ubivši ga, zaboravljeni su. Njihova se ideologija podjele i
isključivosti pokazala besmislenom. Nije pridonijela ni rastu pojedinaca ni društva.
Miroslava i danas slavimo jer vjerujemo kako su vrednote koje je on živio bezvremenske.
Od postanka svijeta do vječnosti.

Kršćani koji su svoju vjeru živjeli u punini oduvijek su bili spremni radije se odreći života
nego svoje vjere. Tu hrabrost Crkva uzdiže na čast oltara.
Pismena i usmena svjedočanstva daju naslutiti da je kratki svećenički život Sluge Božjega
Miroslava Bulešića bio sav u znaku mučeništva, jer su okolnosti u kojima je on vršio
svoju službu bile takve da je vrlo brzo morao postati svjestan da bi vjernost svome
svećeništvu mogao platiti i životom; stoga je uvijek nastojao biti spreman na tu
mogućnost:
„Moj život Ti sasvim darujem za svoje stado. Uz Tvoju milost, i ako me Ti učiniš
dostojnim ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude Tvoja volja.“
(22. ožujka 1944.)
„Moja osveta je oprost!“ (Duhovni testament, 23. travnja 1945.)
Svi se svjedoci slažu da je Miroslav Bulešić bio uzoran svećenik, pun pastoralne revnosti,
čovjek molitve i čovjek djelotvorne ljubavi, čovjek koji je imao veliko srce za siromahe i
za sve potrebne, čovjek koji se u svojem djelovanju nadahnjivao samo principima vjere, za
koju je bio spreman položiti i život. Kao takvog otkriva nam ga i njegov duhovni dnevnik:
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"Bulešić nosi poruku mira i bratstva kojom nam želi reći: Ja jesam ubijen, ali nemojte se
više ubijati. U tom smislu Bulešić je narodni heroj, a ne samo heroj Crkve, jer je doista
pokazao kako živjeti dobrotu. Njegova poruka je: različiti smo, ali volimo se i
oproštajmo."
Kako se ovaj povijesni događaj slavi u Godini vjere, kardinal Amato osvrnuo se i na tu
dimenziju: "Živimo u doba kada svoju vjeru treba svjedočiti i živjeti, a društvo u kojem
živimo svojim nas događanjima vrlo često izaziva da budemo svjedoci. Zato budimo jaki,
svjedočimo ljubav i vjernost Deset Božjih zapovijedi i Isusovoj zapovijedi ljubavi, čak i
prema onima koji nas progone."
Na novinarsko pitanje možemo li Miroslava Bulešića, kao uostalom i kardinala Alojzija
Stepinca – obojicu mučenike iz komunističkoga vremena – gledati kao svojevrstan "plod"
totalitarnih režima, prefekt Kongregacije za kauze svetih je rekao: "Progonstvo nije samo
produkt komunizma, nego ljudske zloće. Jer zlo postoji, a ono personificiraju ideologije,
različite tendencije i ljudi. Protiv zla se moramo boriti! Mučenik je uvijek svjedok ljubavi
i dobra, i prema Svetom pismu, zlo nikada ne pobjeđuje, već dobro pobjeđuje. Mučenici
su svoju vjeru zasvjedočili opraštanjem i krotkošću. Oni nikada u ruke ne uzimaju oružje,
već su uvijek žrtve onih koji ih proganjaju. Ljubav je ta koja pobjeđuje i dobrota uvijek
ima zadnju riječ."
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