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Dragi prijatelji, 
 

mi, Katolička Crkva u općini svete Klare blagoslovljeni smo 
mnogim mogućnostima i izazovima u našem trazenju kako 
izvršiti poslanje koje nam je Krist povjerio. Blagoslovljeni smo 
darom vjere i vizijom koju nam ona pruža. Moramo obnoviti 
našu mjesnu Crkvu bacajući pošten pošled na prošle i sadašnje 
okolnosti i stvarajući realni plan za budućnost. 

Ispunjeni smo velikom nadom za budućnost naše crkve. Kao 
ćlanovi Tijela Kristova svoje nade i snove temeljimo na životu, 
poruci, smrti i uskrsnuću našega Gospodina. To je stijena na 
kojoj su naši planovi utemeljeni. 

Kako, Kristova Crkva u općini svete Klare može biti znak 
jedinstva i sredstvo Božjeg mira? Kako ispuniti poslanje koje 
nam je Bog dao? 

Meni kao vašem biskupu povjerena je uprava mjesne Crkve. 
Bitni dio mog služenja je uočiti poticaje Duha Svetoga kako 
bismo mogli biti znak i sredstvo Kristova kraljevstva. 

Više od godine dana trajao je proces savjetovanja. Zahvalan 
sam svima koji su sudjelovali u tom procesu. Još mnogo toga 
treba učiniti. Oslanjam se na vas, i zahvaljujem vam unaprijed 
na naporu koji ćete uložiti u mjecesima i godinama koje su pred 
nama. 

Na ovim stranicama naći ćete opisane tri pastoralne teme, 
kao i organizacijsku temu, uključivši preporuke i strategiju 
provedbe. 

Ja se molim da ovim novim pastoralnim planom, 
uzmognemo ižvršiti poslanje koje nam je Krist povjerio u 
izgradnji kraljevstva koje je obećano njegovim uskrsnućem. 

Povjeravam naš plan Mariji, Majci Crkve i sv. Josipu, tom 
pravednom i vjernom slugi Božjem da po njihovu zagovoru i 
primjeru budemo uistinu sveti narod, ujedinjeni u Kristu. 

Uz najboje želje i pozdrave, odani vam 
 

Biskup Patrik J.MacGrath 
Biskup San Jose 
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Poslanje biskupije San Jose 

Kao Katolička zajednica u općini Svete Mare želimo biti 
mjesna Crkva koja će nadahnjivati Božji narod ovih prostora da 
živi vrednote koje je Isus Krist naučavao, nadahnjujući ga za 
besprijekorno djelovanje. 

Vizija za biskupiju San Jose 

Želimo biti: 
 Crkva koja se ne plaši sanjarenja 
 Crkva koja je u skladu sa svijetom oko sebe. 
 Crkva koja mari i mjenja ljudske živote. 
 Crkva u kojoj se nitko ne osjeća zapostavljenom i 

nepoželjnim. 
 Crkva koja evanđeljem dopire do mladih i starih. 
 Crkva koja svjedoči siromašnog Krista u potrošačkom 

društvu. 
 Crkva koja pokazuje Kristovo lice kroz strpljivost, opraštanje 

i ljubav. 
 Crkva u kojoj svi služe. 
 Pouzdana Crkva koja nije namrgođena i bez radosti. Moramo 

imati smisla i za smijeh. 
 Zajednica učenka koji nastoje upoznati Gospodina i slijediti 

ga izbliza, kako bi ustrajali u nauku apostolskom, u lomljenju 
kruha i molitvi. 

 Crkva kojoj su važnije osobe nego stvari i istina od koristi, 
Crkva u kojoj ljubav ima prednost iznad svega. 

Pastoralne teme 

Nakon mjeseci proučavanja i savjetovanja, planirani proces 
dosao je do tri pastoralne teme za budućnost. Nisu to jedine stvari 
koje ćemo zajednički raditi, one predstavljaju područje služenja 
na kojcm možčmo imati utjccaj posvcćujući im pozornost i 
srcdstva. 

Laičko vodstvo 

Katolička Crkva u općini Svete Klare mora privući, 
odgajati i podržavati laike kako bi izišli u susret 
potrebama nase Crkve. Stoga ćemo: 

 Providjeti modele, razvijati stručnost i sustav, poticati i 
podržavati suradnju između laika, redovništva i klera. 

 Stvarati i podržavati dobro pripremljene laike predvodnike, 
plaćene i dragovoljce... Razvijati, planirati i organizirati sustav 
trajnog obrazovanja. 

 Pronalaziti plaćene i dragovoljne laike predvodnike. Razvijati 
planirani i organizirani sustav koji će privući i uključiti 
najsposobnije ljude. 

Djeca i nmladi 

Katolička Crkva u općini svete Mare mora privući i 
uključiti u život i vodstvo Crkve, djecu i mlade, stoga 
ćemo: 
 Pokazati zauzetost za djecu i mlade naznačujući novčana 

sredstva, osoblje, prostorije i duhovna sredstva. 
 Uvjeravati da u Crkvi postoji vrlo značajna i vidljiva uloga za 

djecu i mlade. 
 Uključiti mlade u razgovor i partnerstvo za razvijanje novih 

oblika služenja. Uključiti jezik u kulturu mladih u bogoslužje i 
dnevni život Crkve. 

Crkveni nark o socijalnoj pravdi 

Katolička Crkva u općini svete Klare mora pomoći 
katolicima da žive crkveni nauk o socijalnoj pravdi u 
područjima dostojanstva ljudske osobe, stanovanja, 
seljenja i rada, stoga ćemo: 
 Razvijati poznavanje i razumijevanje socijalnog nauka Crkve 

kroz bogoslužje, katehezu, izravnim akcijama i zagovaranjima. 
Dati mogućnost svakom katoliku da živi socijalni nauk Crkve. 

 Promicati sudjelovanje u vodstvu i donošenju odluka za 
svaku kulturnu skupinu. 

 Oblikovati, zagovarati i voditi nastojanja u razvoju kritičkih 
ekonomskih pitanja u općini svete Klare, što u ovom trenutku 
uključuje stanovanje, pravednu naknadu i seljenje. 

Orgainzacijska i strukturalna pitanja 

Katolička Crkva u općini svete Mare mora svoje 
poslovanje voditi tako da joj omogući sudjelovanje u 
poslanju Krista svećenika, proroka i pastira. 
Bitno je za napredak i dobrobit mjesne Crkve i njezino 

sudjelovanje u Kristovu poslanju, da poduzmemo odlučne korake 
na slijedećih šest područja: 
1. Organizirati naše župe na novi način. 
2. Dijelit ćemo postojeća sredstva. 
3. Stvorit ćemo vise fondova kako bismo mogli vršiti poslanje 
biskupije. 
4. Povećat ćemo sposobnost vodstva. 
5. Providjet ćemo potrebna sredstva za izvršenje poslanja. 
6. Povećat ćemo nasu sposobnost učinkovitog sporazumijevanja 

Provedba 

Naš budući rad bit će izazov za traženje novih oblika 
partnerstva u planiranju i procjeni. Provedba koju sada 
započinjemo pokazat će koliko ćemo biti uspješni. 

Biskup McGrath će predvoditi primjenu, zajedno sa svojim 
programskim timom, uredom za župe i planiranje i drugim 
prikladnim savjetodavnim tijelima. 

Utemeljen na ovom pastoralnom planu, tim za primjenu će 
pripremiti cjeloviti plan rada za provedbu. To će uključiti 
pastopralne i organizacijske promjene. Neke od tih inicijativa, po 
njihovoj naravi, trebat će primjeniti na razini biskupije, dok su 
ostale inicijative, više svojstvene razini dekanata i župa. 

Uključivanje svake župe u primjenu je od izuzetne važnosti za 
uspjeh programa. Svaka će župa oblikovati timove za rad na 
programu pojedinih inicijativa. Biskupijska razina projekta će 
također tražiti dragovoljce iz župa za rad na tim projektima. 

Ustanovljen je "fond provedbe," kako bi pomogao u procesu 
provedbe Taj de fond biti na raspolaganju u obliku potpore (grant) 
župama i skupinama u župi, kako bi imali dovoljno sredstava za 
strategiju u kritičkim temama pastoralnih i organizacijskih 
elemenata Plana. 


