ЖІНКИ І
ЧОЛОВІКИ
ЗДАТНІ ДЛЯ
ЄВАНГЕЛІЯ

Дорогі катехити,
дорогі священики та диякони,
освячений чоловіків і жінок до Господа дорогі,
дорогі сестри і брати по вірі,
Я хотів би почати цей лист із зображенням, яке я зібрав
під час моєї недавньої поїздки місії в Малаві. Я пішов в
село, де група добровольців із Бергамо побудовала
храм на честь Папи Римського Івана.

Після зустрічі з громадськістю, я залишив дар
спадщини Святого Папи. Чоловік, від імені всіх, дякував
з глибоким хвилюванням. Раптом він звернувся до
спільноти з такими словами: «Сьогодні ми отримали
великий подарунок, який буде місцем у вівтарі нашої
церкви. Але цей великий дар залишиться "порожній",
якщо нихто з нас, хто складає цю спільноту, не стане
святими, так як він став ним.
Не забувайте, це вчення, не забувайте віри чітко і
ефективно повідомив їй, що ця людина Джон ".
Спільноти і всіх нас не забудуть свої босі ноги, його
кострубаті руки, її сукня у відставку. У цей момент
світило в очі фігура дорослого віруючого, людина, яка
була вдячний, щасливі, свідомі, скромний, але не
покірні, поруч з єпископом і перед спільнотою свідчити
про віру. Він був фермером, був законовчитель для
спільноти. У моєму серці чітке уявлення про те, що
значить гідність людини, який зробив звичку віри не
хвалився, але живе джерело нашого існування.
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Частина Перша
ЗУСТРІЧ КАТЕХИТІВ

Це в поєднанні з, що Ісуса, майстер недосяжною нового
людства, на якій ми обговоримо пізніше, він вводить в
найбільш ефективної міркування, які я хотів би
поділитися з вами на початку цього пастирського року.
Це красиві відображення, які виникають з досвіду
зустрічі з катехитів нашої єпархії, які повторюються в
двадцяти восьми вікаріатства, в якому сформульовані.
Зустріч складною, ретельно підготовлені: зустріч, в
якій я був в змозі визнати історії Віри розказаний
нашого співтовариства, і особливо тих, хто бере участь
в якості катехитів.

ВИЗНAННЯ
Перша думка, тому є одним з подяку всім вам, дорогі
катехитів і катехитів особливо дорогий. Папа
Франческо, в недавню поїздку до Бразилії виріс
необхідність повторного розгляду жінок в Церкві.
Наявність настільки багато хто з вас на службу і
поглиблення віри в Ісуса, спрямована в першу чергу на
дітей, не може бути недооцінена: це, безумовно, акт
любові і внутрішнє усвідомлення добра віри, вони
заслужили повагу з боку всього співтовариства і
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зобов'язання прийняти наявності та виростити його в
належному порядку.
Так що спасибі вам, багато священиків, які
супроводжують
вас
на
зустріч
і
хто
несе
відповідальність за катехизацію в парафіях, через
кожне співтовариство, яке відображає усвідомлення
необхідності на передачу і постачання віри шляхом
організації катехизації для кожного віку і для кожного
стані, спасибо друг сім'ї, який бере участь в цьому русі
віри. Завдяки Господу, живого Майстра, який
спілкується життєвість його Євангеліє, через роботу
Святого Духа, який постійно дає нам. Дозвольте мені
додати особливу подяку директору Єпархіального
Управління з катехізації, який призначений свого
пастирського наради, сприяючи їх успіху.

СПОГАД ПРО ЗУСТРIЧ
Початку цього листа є можливість коротко нагадати

зміст і зміст цих зустрічей. Це було точне уявлення про
становище катехизації в наших парафіях. Контекст
характеризувався молитви, святковість, діалогу та
оцінена всіма учасниками. Присутність було значним, а
в деяких Вікаріат досягла майже всі з тих, хто здійснив
цю місію. Слід підкреслити, що більшість присутніх
були катехитів дітей і підлітків, які роблять маршрут
християнського втаємничення: а саме, що подорожі
благодаті і віри, що після Хрещення, отримав у
дитинстві, призводить повне введення в християнське
життя, відзначений даром Святого Духа у Таїнстві
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Миропомазання і повну участь в Євхаристії, від першого
причастя.
Вони були також дуже значні свідоцтва катехитів, які
призначені для підлітків, молодих людей і дорослих,
тих, хто займається підготовкою батьків при хрещенні
дітей, ті, хто супроводжують матерів і батьків в момент
початку їх дітей, подружні пари присвячений маршрути
для наречений і наречена. У порівнянні з кількістю
катехитам з хлопчиків, їх меншість, звичайно,
кваліфіковані, але і чисельно зменшити.

СПIЛЬНА ЗНИМКА
Я хочу доручити це відкриття вигляді образу, який на
додаток до тих, з ким я ввів свого роду "групове фото",
який показує історію через людей, які з'являються.
Перебуваю тут для історії, і по-різному мотивовані
широкий консенсус відносно так званих «Катехізис», як
і раніше сприймається як підготовка приймати таїнства
Євхаристії та Миропомазання, при більш широкої участі
сім'ї в минулому. Особи, які входять до "групи фото"
саме ті хлопчики, катехитів, священиків та їхніх родин.
Спільнота залишається на задньому плані, але втішно
впевненість чисел і той же Ораторське здається просто
контейнер необхідні для виконання «Катехізис»
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РАДIСНА IСТОРIЯ З ДЕЯКИМИ

СУМНIВАМИ И
Це радісна історія, з глав великої інтенсивності, здатні
викликати емоції і надії, а й відзначений тривог і
розчарувань. Коли я гортаю бюлетенів прихід, я живу
задоволені по фотографії першого причастя і
Підтвердження: Я беру різноманітністю поз і виглядає
дітей і дітей старшого віку, посмішка катехитів і
священиків, а іноді і там. Я думаю про благодать, Дух,
Посмішка Бога, щоб зусилля тих, хто оголосить їм
Євангеліє і надія на тих, хто їх любить. Це обнадійливе
відкриття, що оновлює і живить почуття радості та
вдячності, але в той же час не може стерти обізнаності
про зниження попиту Таїнств для дітей їх батьками,
вражають різноманітністю причин для цього попиту і
сімейні ситуації, з якої вона походить, зниження і
розривні участь в Євхаристії, багато з видалення після
святкування таїнство конфірмації.

ЗАПИТАННЯМИ

У тому ж "групове фото", я перевіряю обличчя тих, хто
займається з катехізації підлітки, молодь, дорослі та
літні люди. Вони красиві, але дуже мало. Чому?
Можливо, кілька користувачів сервісу, є мало і готові
зробити це, є кілька пропозицій для підлітків, молоді,
дорослих дуже мало, тільки тому, що священик, адже
тільки він може і повинен виконувати цю послугу,
просто тому що є трохи "проповідь» масового для тих,
хто вже не дитиною, всього лише кілька, тому що
катехізис дітям на все життя. Крім того, було також
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сказав Ісусові: «Жнив багато, а робітників мало ...». Є
кілька, тому що віра це одне, протягом декількох, або
тому, що це дрібниця?
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Друга Частина
ВИРА В БОГА ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Одного разу я повстав на питання: "Що я отримаю
вірити в Бога?". Потім я помітив, що це також в
Євангелії, що Ісус на це питання і приймає це всерйоз.
Чому чоловіки і жінки, молодь і літні люди, на цей раз
повинні вірити в Бога? І як вони можуть вірити? І вірити
в Бога, то які зміни життя? Змін на краще? Відповідь на
ці питання може тільки запропонувати Папа, єпископи,
священики або експертів, а співтовариство віруючих,
які день за днем формувала життя всіх і кожного з
закваскою Євангелія, для хліба, який віддати своє
життя, щоб почати з тих, хто бореться, щоб жити.

ЧОЛОВIКИ I ЖIНКИ ЗДАТНI ЕВАНГЕЛIЯ
З'являється необхідність Євангеліє сприймається як
ЕЕВАНГЕЛИЯ
значне для всього існування і не тільки прикрасою або

деякий аспект останньої інстанції, ніж неминучий
досвід межі. Віра у Воскреслого Господа, який
виходить за межі смерті, пропонується в якості
вирішальних для свого життя і назавжди. Що виникає
потреба у вірі, яка втілена в людстві все навколо:
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чоловік, жінка віруючих і з цієї причини комунікаторів
віри. Ця євангельська людства, яке не має права на
абстрактне моральне досконалість або релігійного
формалізму заради, але для віри втіленого здатна
перетворити життя і смерть, від відносин з Ісусом
Христом, живих. "Групове фото" розповідає гарну
історію і говорить про необхідність для молоді та
дорослих, які забезпечують вирішального доказу
несуперечності Євангеліє від християнських віруючих,
тому що довіра, правдоподібно, тому що людські.

IНШИЙ СВИТ
Як встановити цю потребу? Як ми вже заплатили до
вчорашнього дня? Я не буду зупинятися на точний
аналіз, але прямий наш погляд на інше зображення, що
і християнський світ або, якщо завгодно, мабуть
християнином. Світі, де час життя і були відзначені
дзвіниці, де було село і прихід були визначені, в якому
цінності і віра можуть бути передані в грудному молоці,
в якому консенсус про те, що необхідно жити гідно
була широка і майже передбачувано. Він став
християнином, що живе у світі, як це. Не всі були
праві, але всі вони жили у світі, як цей. Часом
здавалося, що повинно змінитися: революції чи війни,
відкриттів і досягнень, чоловіки і нові ідеї, здавалося,
підірвати цьому світі, але насправді безрезультатно.
Сьогодні цього світу більше немає. Ви чуєте навіть
«католицького світу», але насправді ніхто не знає, що
це таке. Ми живемо в іншому світі, незважаючи на
деякі помилки це не так або спробувати відновити мир.
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Що сталося, коли це сталося, чому це сталося? Як я
тільки що сказав, я не буду розглядати ці питання, хоча
я вважаю, актуальна, але поділитися "відправною
точкою", часто сприймається як належне, але це,
здається, не приймають всерйоз достатньо, щоб
привести до вибору і нові способи становлення і бути
християнином , у світі, який більше не є.

ДОРОСЛИМИ СТАЮТЬ
Так що бути чоловіком і бути християнами, здавалося,
збігаються: сьогодні не буває більше. Ми стаємо
дорослими відмовляються від віри, ми стаємо
дорослими без необхідності віри, ми стаємо дорослими
зберігаючи віру в свої традиційні та соціальні аспекти,
ви стаєте дорослим вибрати віри всього індивідуальні,
приватні. У масштабах те, що має значення в житті,
здається, що віра в Бога займають перші місця. Тим не
менш, дорослі віруючі, християнські дорослих: чому і
як вони? Як ви стали? Яка взаємозв'язок між їх вірою і їх
дорослому житті? Відповіді різноманітні і багато, але
рідко доводиться робити в рішучим чином, із
пропозицією для постійного формування, катехизація,
поглиблене вивчення Писання, роздуми про віру.
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ХРИСТИЯНАМИ СТАЮТЬ

Щороку, зустріч молодих людей і дорослих, прагнучих
стати
християнами,
отримати
Хрещення,
Миропомазання і Євхаристія бути допущені. Роблять
подорож підготовки, сказав проголошення. У ході
зустрічі, я запитую їх, чому вони вибрали, щоб стати
християнами, найбільш частий відповідь вказує в якості
основної причини, зустріч з одним або більше
християн. Потім приходить знання і розуміння віри.
Можливість того, що цей уривок не залишатись в
ізоляції більше, коли "Християнська роман" можуть
жити члени парафіяльної спільноти.
Щонеділі в наших церквах, тут зібралися люди різних
віків, соціальних, культурних підготовки: до них
відносяться молоді люди і дорослі (і, ймовірно, багато
хто з тих, хто читає цей лист). Вони не змушені
соціального контексту і навіть релігійні приписи
представляється вирішальним. Чому вони там? Які
наслідки для їхнього життя? Хоча і з різними
характеристиками, постійна участь в цій зустрічі не
тільки підживлює зрозуміло почуття приналежності, а
також необхідність для екзистенціального відповідності
слів почули і жестів.
Кожен день, жінки і чоловіки, відкрийте очі, встати з
ліжка і почати працювати. Деякі вірять в Бога, інші не,
інші абсолютно байдужі: які зміни у свій час і в своїй
роботі? Яка різниця вводить віру? Вклад християнської
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віри до більш людського життя є вирішальним
критерієм для суду в чутливості і навіть свідомості
чоловік і жінка нашого часу. Залишається відкритим
питання, чи є цей внесок є істотним, вирішальним або
просто оцінити і бажаною. У світлі цих простих
міркувань, представляється очевидним, що відносини
між вірою в Бога і життя сучасної людини, сенс і
значення цього звіту, є «новий світ», в якій він росте і
стає як християни.
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Третя Частина
ХЛІБ ДЛЯ ЖИТТЯ І ВІРІ

Мій пастор сказав, що для християнина "нормальних"
необхідні дві речі: недільної Євхаристії та щотижневі
катехизації. Все інше більше. Ризик ми стикаємося в
нашому громади, щоб жити "відпочинок" більше, ніж
необхідно.

ПРИЧИНА ЦЬОГО ЛИСТА
Мета цього листа полягає не в збільшенні числа
дорослих, які відвідують християнські катехизацію, але
є пробудження і оновлення усвідомлення того, що віра
в Ісуса Христа, розп'ятого і воскреслого, проблеми,
просвітлює і перетворюється на явно краще життя
людини, кожної людини, всього людства. Це знання
передається в особливості ", організована" у немовлят і
дітей, але з усіх сил намагався знайти реальні та
ефективні способи поширення інформації серед молоді
та дорослих. Ініціативи в цьому напрямку, численні і
різноманітні, але результати, схоже, що не дуже
представницьким. Справа не в кількості, а відстань:
відстань між вірою в Ісуса Христа і повсякденного
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життя в багатьох її аспектах: сприйняття себе,
відносин, діяльності людини, знання, межа, хороших і
погано.

ХРИСТИЯНСЬКЕ ВЧЕННЯ

"Християнське вчення" про минулому, як правило,
проводиться в неділю вдень на пастора, що не досягла
всіх християн із кількісної точки зору, може бути, він
досяг менше, ніж ті, хто сьогодні страждають від
пропозицій приходу. Його ефективність не залежить від
кількості людей, залучених або навичкою пастора (хоча
це мало значення), але контекст, в якому вона була
запропонована: контекст, в якому всі говорили зі всіма
цієї віри, що тільки деякі вникаючи в "доктрині "вчив
свого пастора. Сьогодні не вистачає «доктрина» і навіть
священик заявив, що пропозиції навіть розмножилися.
Є багато катехізисів і широкий діапазон засобів і
методів дорослих. Що різко змінилася, з важливими
наслідками, це контекст, як ми згадували раніше.
Контекст не говорити про віру в Ісуса Христа, або
говорити про це в зовсім інший спосіб, ніж минуле, яке
сягає швидко.
У літніх людей значних свідків цього: з одного боку, і
згадувати про спробу стримати форми віри своїх юність
і зрілість, з іншого швидко засвоїли культуру, яка
робить велику частину своєї віри, як джерело
натхнення.
У зв'язку з цим, відродження традиційних форм, яка
зберігає свою ємність зберігання і передачі віри, не є
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достатнім для задоволення потреб значущою зв'язку
між вірою і життям, а іноді вона піддається ризику
більше відстань або годувати спотвореної віри, ніж
Євангеліє.

ДО ЖИТТЯСЕРЙОЗНО
Спостереження, яка приймається

дуже серйозно
полягає в наступному: саме тому, що життя є ключовим
місцем пропозицією віру, ми не повинні собі уявити, що
дорослий може зростати у вірі лише за рахунок добре
організованою пропозицією передачі змісту, знань,
ідей: добре структурована реорганізації катехізації
дорослих, безумовно, має свою цінність, але це
вимагає розгляду життя в її значення, унікальність і
цінність, красу і драматизм, можливості та межі, яка
виражається в дуже конкретний і відчутний тим, хто
говорить буття християнина і християнської спільноти в
цілому. Життя людей, кожна людина це місце для
серйозних доктринальних катехізації (хоча необхідно),
але екзистенційні. Життя сказали, але в основному жив
у цьому місці.
Пропоную місцях, де це можна сказати і частка життя, в
повсякденному житті і в його більш значним, є
перспектива того, що, здається, відповідають потреби,
які ми визначили. E 'з цієї точки зору, що ми можемо
прочитати і оновити, якщо необхідно, пропонований
нами катехізації дорослих.
Hac з цієї точки зору, що ми повинні уявити собі фігуру
катехитів дорослих і вже тим більше не тільки
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фахівець, чи навіть тільки свідок, але дорослого
віруючого, який з іншими акціями любов до життя
провокуючи повідомлення і благодаті Євангелія.
ЧУДОВІ ВIДОБРАЖЕННЯ
Я б, на даний момент, щоб

зосередитися на
зображенні, яке супроводжує лист. Це подання Нагірній
проповіді, пофарбований Фра Анджеліко в монастирі
Сан-Марко у Флоренції. Сцена з негайним вступом в
силу фігура Ісуса Майстер, сидячи вище, спирається на
сам слухав її, стоячи в колі перед ним очі, руки і
становище їх тіла спілкуйтеся загальне повстання
концентрації викладання та особа Майстра. Без
нешанобливо, це бажання кожного законовчитель і
проповідник Слова Божого, і якщо ми будь-якого
вчителя чи педагога або батька.
Але є одна деталь, яка перетворює це подання і робить
його унікальним: це золоте гало, які оточують главу
одинадцять із слухачів, поки він залишається в тіні той,
хто слухає добре, хоча пофарбовані майже повністю
приховані. Ореол святості, яка годує слухати Христа
Вчитель: Це нове життя, яку Ісус відкриває і вчить від
великої фресці блаженства, а потім для всіх глав
Нагірній проповіді, обсяг яких виходить за рамки віри.
Але те ж саме гало також й тим більше стосунки вже
були встановлені між Ісусом і його і між ними і Ісусом,
відносини, які передують самого вчення, звіт, який є
результатом вирішальній сутичці непросто з Майстром ,
навіть найбільші, але з людиною, визнаним як Бог, Син
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Божий темряві гало Іуди, очікує його зрада, говорить
відсутність прослуховування, але виявляє відсутність
цього і рішучі екзистенційні відносини з Майстром,
який також є Господом.

ВІРА ЦЕ ЗУСТРІЧ

Це правда, що віра це подорож, завжди шлях, віра є
щось живе, ніколи повністю не закінчені або відбулося,
віра це історія очищення через горнило життя, зло
темряви і болю, милості і благодаті , але ще до того,
інтуїція культивується, занепокоєння неминучою,
пристрасна гонитва і, нарешті, відкриття, здивування,
благоговіння, подарунки, зустрічі. Віра є відносини з
Ним.
Ми могли б просто сказати, що існування християнської
громади походить від зустрічі з ним, за духом, і з
багатим досвідом, слів, знаків, впроваджує, сприяє, і
робить можливим для інших, щоб визнати зустрічі з
ним, вважав, як Майстра, очікуваному, Син Божий.
Християнська громада не може обійтися без катехизації
дорослих, які його складають: це не сама можливість,
що вона існує як християнської громади.
Але ми повинні визнати, що багато людей, які беруть
участь у житті суспільства, багато з яких стоять на
порозі самого Співтовариства, багато хто, хто був
хрещений, як діти, повинні бути поміщені в положенні,
яке дозволяє експериментувати, щоб мати можливість
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відновити цей вирішальний зустрічі з Ісусом, живемо.
Кардинал Мартіні писав в 1984 році: "Це основна умова
говорити про катехизацію дорослих: катехизація, як
передбачається, відбулася зустріч між Ісусом і свободи
людини. Якщо вихідна подія проголошення Євангелія,
провокації і згоду свободи, залишаються без катехізації
точки кріплення. Стати відбиття і пропускання
органічної речовини, які були пропустив оригінальну
плату. Перетворення себе в навчанні, вихованні,
передачу звички і поведінку християнського життя без
посилання на те, що вони заснували і виправдовує їх як
християнського поведінки."
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Четверта Частина
ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Рік Віри, який наближається до завершення, була і
залишається сприятливою можливістю для розгляду
такого роду. В останні місяці, по-різному, кожен
християнської християнської громади були запрошені
до перегляду віри Церкви і своєї віри. Зокрема, було
запропоновано
розглянути
основу
нашої
віри
представлена Ісуса, розп'ятого і воскреслого, через
одкровення обличчя Бога Отця і наші, з повідомлення
нового життя в Дусі Святому. "Це наша віра, це віра
Церкви ...". Дорослий християнин повинен бути в змозі
домовитися тісно на цьому і те, що бере участь у
екзистенціальних категоріях, таким чином, щоб мати
можливість сказати: «... і ми пишаємося сповідувати
...".

ДРУГИЙ ЗАКЛИК

Ця вимога вводить фундаментальні роздуми про так
званої «другої оголошення": йдеться про нову,
коротким, вирішальним пропозиції, тих, хто вже
отримав першу проповідь Євангелія і віри, вже став
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християнином, вже знають і практикують конкретні
аспекти християнського життя: я маю на увазі,
наприклад, для тих, хто відзначив і здійснювати
таїнства, такі як шлюб, хрещення дітей, час від часу
недільної Євхаристії для тих, хто був присутній на
похоронах родичів і знайомих, тих, хто відвідує
парафіяльну середовищах, ораторське мистецтво, тим,
хто бере участь в ініціативах приходу, люди, що беруть
участь у форм добровольчества, для тих, хто надихає їх
поведінку і виховання своїх дітей і онуків, щоб цінності,
які спираються на Євангеліє ...
Саме ці переживання можуть стати "місць" та
можливості "другого оголошення": перерахунок серце
християнської віри щодо аспектів і етапів життя
вважається особливо важливим. Що 'Очевидно, що
якщо одна частина, що не "використовувати" ці
випадки, використовуючи в «інструментального»
життєвий досвід, з іншого боку, це немислимо, щоб на
швидку руку пропозиція, яка вимагає пристрасних і
ретельна підготовка за змістом, а також стосується
способів і людей, які пропонують ними. ...

МИРЯНИ ДО ДОРОСЛИХ

Ще раз повертається до необхідності дiалогу дорослих,
які разом з дорослими на рівні віри. Це не означає,
замінити фігуру священика, а для просування мирян
здатність чинити увагу їх віри і надії з іншими мирян.
Багатство дорослих віруючих діячів, які представляють
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різні умови життя, так само, як священик, черниця,
лежав чоловік або жінка, які займаються пар або
молодят, свідків різних втілень віри, це можливість
значно запропонував, особливо, коли люди сприймають
не тільки різноманітністю фігур, але інтимне єдність,
пов'язує один з одним.
Цей затишний єдності потрібно спільне бачення віри,
спосіб буття християнської громади, як втілити віру і
запропонувати його іншим. З цієї точки зору,
вирішальну роль священика: це відповідальність, не
збігається з владою, щоб залучити співтовариство за
своїм образом і подобою, але на службі спілкування з
Церквою в цілому і з усіма тими, які становлять
співтовариство до якого він був відправлений.

РОЗМІР КАТЕХУМЕНА
Було б спотворювати думка,

що ці процеси
відбуваються лише за рахунок кращої організації
електропередачі та зв'язку віри, як ви могли знову
перетворитися на знання про віру в ідею, спосіб
бачення життя, навіть у свого роду заздалегідь
встановленої моделі, ідеології. Перспективи цього виду
має тенденцію зосереджуватися на організації,
програми, інструменти. У перспективі ми вже
згадували,
що
не
виключає
такого
розміру,
перетворитися у вирішальний інші елементи: свідок,
досвід, відносини. Зустріч з особистістю Ісуса, вітальня
приходить слухати Його Слово, він харчується
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обговорення його наслідків, але разом ви налаштувати
в повному обсязі, в контексті, в якому святі, що Церква
знаках Благодійність робить і яке Церква вправи
однаково необхідні і рішучі.
У цьому сенсі ми можемо і повинні говорити про
формування розміру катехумена християнин, тобто
повне пропозицію, в якому не тільки знання, але й
досвід стає конститутивним. Катехізації, а й знову
проголошення Євангелія залишиться стерильно, якщо
не переплітаються з здатність зрозуміти і жити рамки
святих знаках і нову заповідь милосердя.

КАТОЛИЦЬКА АКЦІЯ

ІСТОРІЯ
У цьому контексті я не відчуваю великою натяжкою,
запропонувати роздуми про роль в нашій католицької
єпархії. Якщо спостереження ми робимо на дорослого
віруючого мають своє правдоподібність, то вдумливого
розгляду на католицьке не даремний. Ми повинні
визнати, що Рада представляє собою рішучий крок
відносно ролі мирян у Церкві, поширюється на всіх
християн лежали ті прерогативи, які були раніше
віднесені на тих, хто чіплявся за Католицька дія. Якщо
це правда, що відразу після Другої народилися нові
рухи мирян, то настільки ж вірно, що ці нові реалії
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характеризуються і виражати свою життєву силу
навколо харизматичних фігур і конкретних харизми.
Католицька дія і підзаконних актів для завдань охоплює
всю місію Церкви страждає в деякому роді на всій
території Співтовариства розширення для тієї ж задачі
і, отже, ту ж місію. Крім того, поява суб'єктивності
місцевої Церкви і артикуляція своїх пастирських
організації (я думаю, що народження самої пастирської
офіси курії, народження різні пастирські поради,
єпархіальних комісій, організацію підготовки катехитів,
літургійне, благодійність працівників ... ) фактично
замінює багато ініціатив, які до цього не було героя
Католицька дія. Навіть у парафіях, так реорганізовані,
Католицька дія було розглядати як альтернативу
пропонованої приходу, більше енергії, яка загрожує
збіднити приході або зайве. Якщо ми додамо до цього
кінця так званого католицького світу, відносини з
партією посиланням, в доповіді сформульовані з
професійної світів, режимів асоціацій, єдність між
вірою і соціальної поведінки поширена, ми розуміємо,
що роль Католицька дія, в єпархії сильно організовані,
як наш, був змінений. Багато священиків вважають цей
крок і консолідованої багато, які не знають Асоціації, не
цікаво знати, і запропонувати його.
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ПОТРЕБУЄ НОВОГО
Але, як ми знаємо, все змінюється: це не пропонувати
форми, пов'язані з сезонами подолати, але які
відповідають
потребам
нашого
часу
накладає
християнській громаді, що не культивувати владних
амбіцій, але це не дає завдання зростає у вірі і віра,
яка стає принцип трансформації людини та історії. У
контексті роздумів ми робимо на дорослого віруючого
розкриває деякі потреби, які, здається неминучим:
необхідність подолання роздробленості навчання
відставку християнської необхідності подолання ризику
християнської громади, яка в основному зайнята з
самим собою і самозбереження і необхідністю
подолання виразно формі неоклирикализм яка бачить
священиків і мирян в серці всіх, хто прагне до
відповідної скибочками влади. До них додаються інші
вимоги не менш важливий: необхідність зміцнення
сильніше совісті лежала, можливість прийняття
Співтовариством форми відповідальності настільки ж
реальні, як і їх об'єднання, необхідність відновлення
розуміння віри здатна діалогу, а не тільки виступати в
якості альтернативи сучасному світові.
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ПРОПОЗИЦІЯ
Ці причини, які привели мене сьогодні запропонувати
присутність католицького єпархіального в нашу
реальність, від парафіяльні громади і нові форми
пастирської блоку. Католицька дія, яке в цей час не
може мати багато енергії, це називається першим
подумати над цими міркуваннями і обробляти їх в
приваблива пропозиція для наших парафіяльні
громади, остання, зі священиків разом з тілами і
спілкування
тренерів,
оцінити
з
розрізненням
оновлюється міркування, потреби і причини я виклав.
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Пята Частина
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ПОДОРОЖІ
Я сподіваюся, що через ряд кроків у цьому листі,
катехитів, священиків, сім'ям і громадам, ми могли б
сприймати, що повідомлення віри до молодого
покоління, а також чоловікам і жінкам нашого часу
будуть відчувати від переконаності громаді віруючих і
дорослих яким Ви довіряєте. У цьому сенсі, я хотів,
щоб вказати ідеальний пріоритет і практика катехізації
дорослих.
У світлі цього пріоритету, я пропоную кілька напрямків
для подорожі нашої єпархії, вікаріатство, парафій та
пастирської одиниць в найближчі роки ..
ПАСТИРСЬКИЙ РІК 2013 - 2014

ПРАЦЮВАТИ НАД СТАРИМ
 Розуміння з боку всього суспільства, починаючи з
пастирських
рад,
катехитів,
пастирських
працівників і всіма лідерами діяльності парафії, за
рахунок
добровільних
груп,
причини,
що
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підтверджують пропоновану проголошення віри і
християнського виховання для дорослі.
Знань з боку всіх цих сюжетів ініціативи приходу та
єпархіальних Вікаріальная існуючих в цій галузі.
Ідентифікація, у міру можливості, існуючі форми
"другої оголошення " та їх одержувачі, і найбільш
специфічний дорослої катехизації.
Оцінки, за допомогою єпархіального субсидій,
існуючі ініціативи та визначення найбільш важливих
вимог для вказівки єпархіального Управління по
катехизації.
Підвищена увага і поділився у підготовці, у реченні,
в реалізації ініціатив проголошення, катехізації та
освіти дорослих.
Ідентифікація, спільно з парафіяльної рада,
запропонувати особам, яким служіння катехізації
дорослих і необхідну підготовку.
Розгляд пропозиції єпархіальних субсидії біблійних
огласительні «Ув'язнені надії» на фігурі дорослого
віруючого.
Оцінка, спільно з Радою і в супроводі єпархіального
пастирського, в програму підготовки Католицького
дії, і про причини, які його підтримують.
Пропозиція шанобливо і будучи переконані в
християнську віру тим, хто не хрещений: іноземців
та італійців. Прийом доброзичливі та відповідальні
за застосування стати християнами дорослих
іноземців та італійців. Введення в катехуменату
дорослих згідно з інструкціями єпархіальний.
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 Визнання дорослий вірить у різних областях,
ініціативи, урочистостей, зустрічей, з особливою
увагою до сімейного життя, хвороби, старості,
страждань невидимо для світу праці, культури,
комунікації, освіти і ' освіти, соціального життя і
політики.
 Участь у єпархіальному Кюдуно, ділитися і
поглибити і святкувати з єпископом з причин вибору
катехізації дорослих.
ПАСТИРСЬКИЙ РІК 2014 - 2015
KИНУТИ ЗАВДАННЯ

 Пропозиція єпархіальних проголошення моделей і
катехізації дорослих.
 Оцінка і відбір, поділився з Пастирське Ради
пропонованої єпархіальних.
 Підготовка,
відредаговані
і
поширюватися
Управлінням на території дорослого катехитів для
пропонованих моделей.

ПАСТИРСЬКЕ РІК 2015 - 2016
ПОЧАТ В СПІВТОВАРИСТВІ

Визначення органічних, поділився з пастирського ради,
прихід навчання для дорослих, виїзд нові пропозиції та
відновлення існуючих.
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ВИСНОВОК

Дорогі брати і сестри,
минулого року я поділився з вами деякими думками
про християнський братстві: Я думаю, що вона не
повинна йти по відданості нашої громади, щоб жити і
свідчити цьому основною умовою нашої віри. Ми йдемо
в напрямку все більш необхідною і широку співпрацю
між нашими парафіями, але без духу Євангелія, дух
братерства, не тільки ми ніколи не отримаєш, але ми
не зрадить характерним чином, і вирішив бути
Церквою,
від
його
від
наших
парафій.
Це останні місяці року віри, яке завершиться свято
Христа-Царя: Я міг би оцінити багато ініціативи
відповідно з наміром, що дорогий і незабутній Папа
Бенедикт присудила в цьому році, навіть у цьому
випадку не закінчується заклопотаність для нашої віри,
і ми хочемо, щоб інші знали або згадати і вибирати.
Орієнтація враховувати важливість постаті дорослого
віруючого це, здається, підтверджує це зобов'язання.
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Це останні місяці року віри, яке завершиться свято
Христа-Царя: Я міг би оцінити багато ініціативи
відповідно з наміром, що дорогий і незабутній Папа
Бенедикт присудила в цьому році, навіть у цьому
випадку не закінчується заклопотаність для нашої віри,
і ми хочемо, щоб інші знали або згадати і вибирати.
Орієнтація враховувати важливість постаті дорослого
віруючого це, здається, підтверджує це зобов'язання.
Серед подарунків пастирської провів, я думаю, три
беатифікації зокрема: що Фра Бартоломео Далмазоне
від Понте Сан -П'єтро, Дон Лука Пассі, єпархіальний
священик Апостольської коледжу особливо прив'язані
прожарити і що фра Томмазо з Олери, яка ми будемо
мати радість святкування в соборі, в перший раз в
історії нашої єпархії. Це не просто зовнішнє торжества,
не тільки визнає святість чоловіків пов'язані з нашою
історією, нашої землі, нашої духовності, але, перш за
все витонченістю і виклик жити день у день заклик до
святості, адресованих кожному для нас і для нашого
співтовариства, як ми пам'ятали катехизатором
фермера африканській землі.
Саме на цій дорозі прийшов заради зустрічі з
позачергової дар оголосив про намір папи проголосити
святої тато Джон Френсіс, виняткові процедури. Ми
жили з інтенсивністю п'ятдесятий рік його смерті, ми
відзначали з особливим транспортом п'ятдесятої
відкриття Собору хотілося їм, бажаючи відновити свою
прихильність вченню і перспективи введений самою
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Радою. Протягом цього року ми були здивовані
смиренно і дерзновенно рішення Папи Бенедикта , який
кинув службу Наступником Петра і вибори несподіваних
наслідків повний надій, тато Френсіс, ми користувалися
величезною радістю зустріти його по-особливому під
час єпархіальне паломництво до могили Петра та Папи
Римського Івана Павла. Тепер ми повинні жити
благодаті його канонізації, з глибокою вдячністю, з
глибокої духовної підготовки, з особистими і участі
громади в єпархіальному пропозицій.
Саме Папі Івану, які просять вас укласти цей лист зі
словами, що він дає нам, заохочуючи нас на шлях віри з
якими стикаються жінки і чоловіки, які зустріли Ісуса,
Господа, щоб годувати стосунки з Ним, слухаючи і
поглиблення його вчення, що, як і дорослих, свідчать
про молодих і для всього світу красу християнського
життя.
"Це необхідно, щоб зусилля кожного з вас прагне до
більш зміцнити їх віру, для безпечного володіння
католицької доктрини; конкретні зобов'язання його,
включаючи професійну підготовку, у володінні сильної
особистості християнина завжди була прикладом у
'сумлінне виконання службових обов'язків, і щедрі у
соціальній та громадянської присутності "(Папа Іван
XXIII в католицькому Вчителі 5 вересня 1959).
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Марії, Матері Церкви і мати нашої віри, ми звертаємося
в молитві.
Допоможи, Мати, нашiй вірi!
Навчи нас, щоб дивитися в очі Ісуса, що Він міг бути
легким для нашого шляху. І це світло віри буде
продовжувати рости в нас, поки ви не отримаєте, що
день без сонця котрий є таким же Христа, Сина Твого,
Господа нашого! (Свiтло Вiри 60)
З любов'ю та благословенням

+ Франческо
Бергамо, 26 серпня 2013
С. Олександр, мученик
- покровитель міста та єпархії
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