Đakovo, 20. listopada 2016.
Br. 1188/2016.
Predmet: Radni tekst dokumenta HBK-a „Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11).
Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima“;
- poziv na javnu raspravu
Odgovornima za trajnu formaciju svećenika i vjeroučitelja;
svećenicima, vjeroučiteljima u školi i župnim suradnicima;
članovima župnih vijeća u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji
Hrvatska biskupska konferencija priredila je uz pomoć svoga Vijeća za katehizaciju i novu
evangelizaciju radni tekst dokumenta „Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast
u vjeri u današnjim okolnostima“. Cilj Dokumenta je, imajući na umu bogatu katehetsku
baštinu naše Crkve, po prvi put u novijoj povijesti sagledati sveukupno katehetsko djelovanje
Crkve kao jedinstvenu cjelinu. Njime se želi upozoriti na neke značajnije pothvate u obnovi
kateheze kao odgoja u vjeri: u obitelji, u okviru vjeronauka u školi i vjerskoga odgoja u
predškolskim ustanovama, te u okviru kateheze u župnoj zajednici. Istodobno se želi
afirmirati župnu zajednicu kao subjekt i mjesto ostvarenja katehetskog djelovanja te župnika
kao prvog katehetu unutar njegove župne zajednice. Odgovornost za katehezu nosi cijela
crkvena zajednica. Upravo to razrađuje, pretpostavlja te, na određeni način, uređuje priređeni
tekst novog Dokumenta HBK-a. Dokument vrednuje 25 godina vjeronauka u školi i istodobno
afirmira važnost župne kateheze, te riše novo lice naših župnih zajednica.
Budući da je kateheza zadaća cijele Crkve, a ne samo pojedinaca ili pojedinih skupina
vjernika, Hrvatska biskupska konferencija odlučila je učiniti iskorak i po prvi put jedan svoj
dokument, prije njegova konačnog objavljivanja, stavlja na javnu raspravu te poziva
cjelokupnu crkvenu javnost, od vjernika laika do stručnjaka iz raznih teoloških disciplina, da
se svojim promišljanjima, komentarima i prijedlozima uključe u doradu toga Dokumenta,
provjeravajući ga istodobno u pastoralno-katehetskoj praksi.
Ovime pozivamo odgovorne za trajnu formaciju svećenika, vjeroučitelja i župnih suradnika
na različitim razinama naše Đakovačko-osječke nadbiskupije da prostudiraju radni tekst
Dokumenta te različite teme i pitanja koje on dotiče. Molimo ih da izaberu ono za što
pretpostavljaju da je važno i zanimljivo za one za koje organiziraju trajnu formaciju te da
redovite oblike trajne formacije na nadbiskupijskoj dekanatskoj i župnoj razini iskoriste za
uključivanje naše mjesne Crkve u navedenu javnu raspravu. Istodobno određujemo sljedeće:
1. da se cjelovit tekst radnog Dokumenta postavi na mrežne stranice naše Nadbiskupije i
pojedinih nadbiskupijskih institucija, kako bi željena rasprava bila omogućena doista
svima zainteresiranima te kako bi svi mogli koristiti cjeloviti tekst ili pojedine dijelove
Dokumenta;
2. da se na nadbiskupijskim mrežnim stranicama otvori prostor za objavljivanje priloga koji
su nastali kao plod javne rasprave unutar pojedinih skupina vjernika i pastoralnokatehetskih suradnika te da se po mogućnosti i ondje otvori javna rasprava zainteresiranih
svećenika, vjeroučitelja i drugih pastoralno-katehetskih suradnika;

3. da se tijekom tekuće školske i pastoralne godine 2016./2017. (najkasnije do sredine
srpnja) organizira jedan (barem poludnevni) susret svih svećenika te svih vjeroučitelja
Đakovačko-osječke nadbiskupije ili odvoji dostatno vrijeme na jednom od redovitih
okupljanja na kojemu će se otvoriti javna rasprava o nekom od pitanja i tema koje dotiče
Dokument;
4. da se na koroni ili nekom drugom dekanatskom susretu svećenika te na stručnom vijeću ili
regionalnom susretu vjeroučitelja raspravi jedna od tema vezanih uz radni Dokument;
5. Vodstvo Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu molimo da organizira jedan susret
svih svojih nastavnika te da se tako Fakultet svojim zajedničkim promišljanjem uključi u
javnu raspravu;
6. nadbiskupijske povjerenike za pojedina područja pastoralnog djelovanja i voditelje ureda
molimo da na susretima suradnika nastoje odvojiti potrebno vrijeme te priprave raspravu o
nekoj od tema vezanih uz radni Dokument;
7. organizatore svakog susreta na kojemu će se raspravljati o Dokumentu molimo da se
pobrinu za sastavljanje zapisnika s rezultatima rasprave te da se zapisnik dostavi
Katehetskom uredu Đakovačko-osječke nadbiskupije najkasnije do 15. srpnja 2017.
godine, e-mailom na adresu: katehetski.ured@djos.hr;
8. sve zainteresirane pojedince molimo da svoja osobna promišljanja i prijedloge dostave na
istu adresu, do istog datuma.
Uredništvu Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije zahvaljujemo što je već odlučilo jedan
od svojih brojeva posvetiti radnom Dokumentu.
Zahvaljujući unaprijed svima na otvorenosti i suradnji, u nadi da će naš zajednički doprinos
stvaranju Dokumenta biti zalogom novoga lica naših župnih zajednica, stavljam sav naš
pastoralni i katehetski rad u ruke onoga koji nam jedini može dati 'puninu radosti'. Neka Krist,
Otkupitelj, čije poslanje još nije dovršeno, dade našoj Crkvi, po zagovoru Majke Marije,
snage za nove iskorake i ispuni nadu u ostvarenje zajedničke nam brige za svakoga vjernika i
poslanje naših župnih zajednica.
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