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PISMO MONS. ŽELIMIRA PULJIĆA

Crkva podržava
učitelje i odgojitelje
Z A D A R - Zadarski nadbiskup Želimir Puljić uputio
je pismo u povodu početka nove školske godine
župnim uredima i katehetama u Zadarskoj nadbis
kupiji potaknuvši svećenike mjesnih crkava da to
pismo, uz zaziv Duha Svetoga, pročitaju na nedjeljnoj
misi 18. rujna.
- Odgoj je vrlo zahtjevan. Nije lako odgajati kad
okolnosti ne idu na ruku. Puno je rušilačkoga u
našem okruženju, a premalo pravih i konstruktivnih
graditelja. Opaža se da su neke moralne i opće
ljudske vrednote stavljene u stranu ili dovedene u
pitanje. Demokracija kao okvir slobodnog djelovanja
gdje se može govoriti, raditi i graditi, nažalost, često
poprima oblike anarhije, nereda, nerada i nezdravih
odnosa. Tržišna ponuda različitih ideja i nazora stvara
često mentalitet prema kojem je sve što se nudi
jednako dobro i vrijedno. A znamo da nije tako. Ima
stvari bez kojih čovjek ne može živjeti, primjerice,
voda, zrak, hrana, dom, sloboda. No, ima i dosta
stvari koje ga opterećuju ili nanose štetu njegovom
moralnom, psihičkom i fizičkom zdravlju, kao al
kohol, droga, loši primjeri, sablazan i nemoral, upo
zorava mons. Puljić ističući da postoji životna skala
vrednota po kojoj zaključujemo što je za djecu važno
i nezamjenjivo, a što nepotrebno i štetno.
- Tko će to procjenjivati i o tome otvoreno raz
govarati s mladima? Tko drugi ako ne vi, poštovani
roditelji, koji ste prirodnim pravom na to ovlašteni. Ili
pak vi, poštovani učitelji i odgojitelji, koji ste tu
ovlast primili svojim pozivom, zvanjem i poslanjem.
Vi niste samo prenositelji znanja i vještina, nego
prvenstveno svjedoci i prijenosnici određenih stavova,
vrednota i uvjerenja. Ljudi više vjeruju iskustvu nego
nauci, više životu i činjenicama nego teorijama, piše
mons. Puljić. Ističe da Crkva u mladeži vidi ob
noviteljsku snagu pa o mladima razmišlja s pov
jerenjem i trudi se pomagati im kako bi bili kadri
sanjati i stvarati bolji svijet. U tom velikom zadatku
nisu odgovorne samo obitelji nego i sve odgojne
institucije, dječji vrtići, škole i sveučilišta.

Puno je rušilačkoga u našem okruženju, a premalo pravih i
konstruktivnih graditelja - mons. Želimir Puljić
- Odgojne i obrazovne institucije uvode djecu i mlade
u nove spoznaje, uče ih zajedno živjeti i raditi,
pomaže im rasti u dobroti i plemenitosti kako bi
učenjem i zalaganjem humanizirali vrijeme i prostor u
kojem žive, poručuje nadbiskup ističući da su roditelji
prvi i glavni odgojitelji svoje djece, osnovna zajednica
u kojoj se stječu prve spoznaje i temeljne kreposti.
Stoga roditeljima poručuje: "Pratite i aktivno se
uključujte u životu i radu škole. Razgovarajte s
nastavnicima i odgojiteljima o djeci, njihovoj ak
tivnosti i radu. Pratite njihov intelektualni, duhovni i
moralni rast. Radujte se njihovim uspjesima i pomažite u problemima. Oni će vam za to biti trajno
zahvalni. Posebno vam stavljam na srce da se za
svoju djecu molite i s njima zajedno sudjelujete na
nedjeljnom liturgijskom slavlju. Samo tako će djeca
rasti u kreposti i mudrosti pred Bogom i ljudima.
Molite se za svoju djecu i molite zajedno s njima.
Žrtvujte se za njih i sudjelujte s njima na euharistijskoj žrtvi u župnoj zajednici. I Bog će bla
gosloviti vaš trud i nastojanje", piše mons. Puljić
poručujući da Crkva podržava učitelje i odgojitelje u
odgojnom zadatku. Obratio se i učiteljima i od
gojiteljima: "Vašoj brizi i odgovornosti povjerena je
mladost, budućnost naroda, piše mons. Puljić. Oso
bito je ohrabrio vjeroučitelje koji nadbiskupovim
mandatom predstavljaju i zastupaju ugled Crkve u
zbornici i razredu.
Nadbiskup je podsjetio i na iskustvo radosti i za
jedništva za pohoda pape Benedikta XVI. Zagrebu,
kad su duhovnom ozračju osobito doprinijeli mladi
vjernici, učenici i studenti.
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