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Hamburgo vyskupijos ganytojiškosios 



„Viešpatie, atnaujink  
savo bažnyčią,  
pradėdamas nuo manęs“

ĮŽANGA

Ganytojiškosios (pastoracinės) koncepcijos orientacinės 
gairės yra būsimųjų Hamburgo vyskupijos nuostatų pagrindas. 
Jas kuriant remtasi plačia įvairioms profesijoms priklausančių 
žmonių bei atsinaujinimo procese dalyvaujančių grupių (Carito, 
gremijų,jaunimo, darželio, bažnytinio gyvenimo įstaigų,  parapijų, 
mokyklų, draugijų ir t.t.) veikla bei dalyvavimu. Jos skirtos 
 pirmiausia laisvanoriams ir etatiniams vyskupijos darbuotojams 
ir turi būti konkretizuotos visuose vyskupijos lygmenyse.

Ganytojiškosios orientacinės gairės teikia impulsų ateities 
 bažnyčiai Šiaurėje, kurią galima suprasti kaip kelią. Ši kelio 
 samprata grindžiama pagrindine teze, kad bažnyčia turi būti 
misijinė.  Kadangi terminas „misija, misijinis“ istorijos bėgyje 
 nukentėjo ir buvo suterštas, išsiaiškinkime iš pradžių, ką jis 
reiškia. Žodis „misija“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „misio“, kuris 

reiškia „siųsti, pasiųsti“. Mes kaip bažnyčia turime tam tikrą 
 užduotį, esame siunčiami. Bažnyčia egzisuoja ne dėl savęs, bet 
dėl žmonių. Todėl visą bažnyčios veiklą turėtų persmelkti 
 esminis klausimas: kaip mums gali pavykti būti misijine 
 bažnyčia?

Į šį klausimą pabandysime atsakyti trim skyriais. Ką mums 
pažadėjo Dievas, kokią jis mums ruošia paguodą? (I.) Kokia 
laikysena mes geriausiai galime atsakyti į Dievo padrąsinimą? Iš 
čia iškyla reikalavimai sau patiems. (II .) Mūsų reikalavimai 
 perauga į misiją. Su kokia užduotimi mes esame šiandien 
 siunčiami į šią misiją?(III.)



I. PADRĄSINIMAS
TEOLOGINIS PAGRINDIMAS

1.  Krikščionės ir krikščionys tiki į triasmenį Dievą, tuo 
 apibūdindami santykį tarp Tėvo ir Sūnaus Šventojoje 
 Dvasioje.  Triasmenis Dievas aistringai trokšta būti kuo 
 arčiau žmogaus ir visos kūrinijos. Mes tikime: Dievas 
 rūpinasi ir džiaugiasi kiekvienu žmogumi.

2.  Jėzus Kristus gyvena šiuo rūpesčiu ir yra įsikūnijęs Dievo 
 Pasiuntinys, kuris atėjo mylėti, gydyti, atleisti, guosti, 
 drąsinti ir išlaisvinti. Jame, kuris prisiėmė ir nugalėjo kryžių 
bei mirtį, mes atpažįstame kelią, vedantį į gyvenimą.

3.  Krikščionės ir krikščionys yra Jėzaus siunčiami: „Kaip mane 
siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. (Joh 20,21b ) Dėl to jie ir 
jos nori sužinoti, kokia jų kaip krikščionių užduotis 
 pasaulyje. Savo autentišku gyvenimu jie ir jos liudija, kad 
Dievas jau visada yra.

4.  Dievo Dvasia veikia ir už bažnyčios ribų bei pažįstamų, 
priprastų struktūrų. Šventoji Dvasia, veikianti ir gyvenanti 
žmonėse, suteikia gyvybę bažnyčiai, esančiai pasaulyje.

5.  Bažnyčios buvimas misijine nėra išorinė ar pridėtinė 
 funkcija prie kitų bažnyčios funkcijų. Bažnyčia yra misijinė 
savo  esme. Popiežius Pranciškus tai labai tiksliai išreiškia, 
apie kiekvieną iš mūsų sakydamas: „Aš esu misija“. (EG 273)

 



II. REIKALAVIMAI
KRIKŠIONIŠKA LAIKYSENA 

1.  Savo užduotį vykdyti mes pradedame nuo savęs, 
 kiekvienas atskirai ir visi kaip bažnyčia kiekvieną dieną iš 
naujo  atsigręždami į Jėzaus Kristaus evangeliją.

2.  Hamburgo vyskupija yra besimeldžianti bažnyčia, teikianti 
galimybę susitikimui su Dievu skirtingose vietose ir įvairiu 
laiku. Mūsų ir Dievo santykį švenčiame įvairiais būdais, bet 
ypač eucharistijoje ir kituose sakramentuose bei įvairių 
 pamaldų metu.

3.  Tai, ką mes švenčiame pamaldose, mus skatina konkretiems 
veiksmams kasdienybėje. Rūpindamiesi vargšais bei 
žmonėmis, nustumtais į visuomenės periferijas, sekame 
Jėzaus pavyzdžiu. Mes kovojame už taiką, teisingumą ir 
kūrinijos išsaugojimą.

4.  Mūsų misija naudojasi neįprastais būdais. Taip mes 
 atsiliepiame į Jėzaus kvietimą atsiversti. Jis padrąsina mus 
nebijoti mąstyti plačiau ir laisviau. Tik drąsa ir nuotykių 
troškimas padeda atsirasti naujovėms.

5.  Mes norime būti arti visų žmonių. Kaip tikintys ir kaip 
 bendruomenė mes esame visiems prieinami, matomi ir 
pasiekiami.

6.  Mūsų misija nori įgalinti sąlygas gyvenimo augimui ir 
 plėtrai, ji yra stiprinanti ir drąsinanti bei paremianti.

7.  Mūsų tikėjimas, be kurio mes neįsivaizduojame savo 
 gyvenimo, pasižymi laisvu jo praktikavimu ir yra 
 kiekvienam prieinamas. 

8.  Tuo pačiu mes gerbiame kiekvienos ir kiekvieno laisvę, 
 nepriklausomai nuo to, ar žmonės taps bažnyčios nariais,  
ar ne.

9.  Mūsų misija įgyvendinama tik visų bendromis pastangomis 
ir būnant santykyje su vienas kitu. Dievas veikia kiekvienoje 
ir kiekviename iš mūsų. Bendraudami vieni kitus gerbiame 
ir aukštai vertiname. Kiekviena ir kiekvienas yra svarbus, nei 
viena ar vienas negali atlikti visko.

10. Gyvename ir veikiame dialoge su krikščionėmis ir 
 krikščionimis iš kitų konfesijų, su kitų religijų tikinčiaisiais 
bei su visais geros valios žmonėmis.

11. Kaip bažnyčia, gyvuojanti pasaulyje, mes įsiklausom, darom 
atradimus ir mokomės. Įsiklausom į tai, kas jaudina 
 žmones. Kartu su jais ieškome „Dievo buvimo pėdsakų“ 
(GS 11). Drauge mokomės gyventi pagal Dievo 
 gailestingumo ir žmogiškumo evangeliją.

12. Mūsų misiją laiko ir neša mūsų išganytojo ir gelbėtojo 
 Jėzaus Kristaus teikiamas džiaugsmas bei viltis. Kaip 
žmonės, kurie patiria liūdesį ir baimę, kančią ir mirtį, mes 
džiugiai, aistringai ir tiesoje keliaujame savo gyvenimo keliu.

13. Mūsų bažnyčią keičia ją veikiančios aplinkybės.

14. Dievas mums duota tai, ko mums reikia šiandien. Visų 
 pirma jis mums dovanoja savo Sūnų, nukryžiuotą ir 
 prisikėlusį. Tai teikia ramybę ir pasitikėjimą, kai tenka 
 atsisveikinti su įprastais dalykais.

15. Visa mūsų veikla yra paženklinta klaidų. Ir praeityje 
 Hamburgo Vyskupija ne visada pajėgdavo išvengti klaidų 
bei susidoroti su iškilusiomis užduotimis. Prašome atleisti 
dėl to ir ieškome naujų susitaikymo kelių ir ateityje. 
 Pasitikime Dievo meile klystantiems žmonėms, 
 atleidžiančia jų klaidas ir naikinančia jų netobulumą.



III. MISIJA
       MISIJINIO DARBO KRYPTYS

Dievo ieškojimas
Dievas ieško žmogaus, o žmogus ilgisi Dievo. Hamburgo 
vyskupija planuoja tokį pastoracinį darbą parapijose,  
kuris šiam Dievo ieškojimui suteiktų erdvę ir atvertų 
 naujas  galimybes.  

Arti Dievo
Mūsų dvasinį atsinaujinimą išgyvename, atsiverdami Dievo 
Artumui.

pašaukti
Stengiamės aprėpti savo pašaukimo dydį. Dievas patiki mums 
didesnes užduotis, nei mes drįstame įsivaizduoti.

arti  žmonių
Savo darbe mes orientuojamės į žmones, kuriuos sutinkame  
jų aplinkoje ir jų gyvenimo tikrovėje, į jų sugebėjimus bei 
 dvasinius turtus.

ieškantys
Einame į žmogaus egzistencijos pakraščius. Esame patiriami 
kaip bažnyčia, verta pasitikėjimo, kai kuriame Dievo karalystę 
su šiais žmonėmis.

apjungiantys
Ieškome dialogo viduje ir išorėje. Mūsų pastoracinis darbas 
apjungia įvairias bažnytinio gyvenimo vietas, dalyvauja 
 ekumeniniame judėjime ir stengiasi kooperuoti su kitais 
 religiniais bei visuomeniniais vekėjais.

pasaulio bažnyčios dalis
Būdami katalikų bažnyčia diasporoje, mes užmezgame mus 
praturtinačius santykius su visa pasaulio bažnyčia. Šią 
 bažnyčios formų įvairovę mes patiriame ir vertiname ir mūsų 
vyskupijoje. Tai broliška ir seseriška perspektyva, kuri mus 
 moko būti bažnyčia nauju būdu.

solidarūs
Mes įsipareigojame naujam ir universaliam solidarumui, kuris 
tarnauja visų Dievo sutvėrimų labui. Su dideliu ryžtu mes 
 panaudojame savo sugebėjimus ir jėgas, kad išsaugotume 
 gyvybę žemėje.

nuolat pasiruošę atsivėrimui
Esame nusiteikę nuolatiniam atsivėrimui ir naujai pradžiai. 
 Palaikome ir remiame tas iniciatyvas, kurios mus drąsiai veda 
naujais pastoraciniais keliais.

Pastoracinio darbo ypatumai.

Hamburgas, Šv. Ansgaro šventė, 2018 metų vasario 3 diena.

Dr. Stefan Heße
Archivyskupas 



„ VIEŠPATIE, ATNAUJINK  
SAVO BAŽNYČIĄ,  
PRADĖDAMAS NUO MANĘS“

Erzbistum Hamburg 
Am Mariendom 4  
20099 Hamburg
www.erzbistum-hamburg.de Ti
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