OBITELJSKA L J E T N A ŠKOLA
Kao i prošle, tako je i ove godine u Zagrebu (na Fratrovcu 38) u
prvom tjednu nakon Velike Gospe (20.—24. kolovoza) održana Obitelj
ska ljetna škola.
Svakom predmetu koji se prošle godine predavao na Obiteljskom
odjelu Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove bilo je na Obitelj
skoj ljetnoj školi posvećeno p o jedno predavanje. Osim toga bilo je pre
davanja o radu na obiteljskoj obnovi u katoličkom svijetu, omogućeni su
međusobni susreti sudionika u obliku dinamike skupine i diskusija, usmeno
i putem listića (cedulja). Možemo reći da je svatko došao do riječi i da je
odgovoreno na svako pitanje, premda je bilo prisutno i do stotinu ljudi.
Postali smo velika obiteljska zajednica u kojoj se članovi sve bolje upoznavaju i iskreno razgovaraju.
Tihi rad od duše k duši, od obitelji do obitelji, u kojem se svi osjećaju
odgovorni za Božje kraljevstvo među nama, postaje sve više oblik obi
teljske obnove kod nas. »Oženjeni treba da budu apostoli oženjenih. Čini
se da je baš taj oblik apostolata danas najprikladniji« (Humanae
vitae
5, 26). Radimo, eto, bez veličanstvenih sterilnih planova i bez čekanja
i jadikovanja nad padom obiteljskih vrednota. Svako je ljudsko srce vječ
no, svaka je obitelj Crkva u malom. Zdravo tkivo obnovljene Crkve
gradi se u tihom optimizmu tkanjem odozdo. Pouzdano se nadamo da će
obnova obitelji u nas izrasti iz gorušičnog zrna u stablo na kojem se ptice
odmaraju (Mt 13, 3 1 ; Mk 4, 31).
U z d a m o se u Božji blagoslov jer nastojimo vjerno slijediti smjernice
Sv. Oca i našeg episkopata te surađivati sa svima. Obiteljski odjel i nje
gova Ljetna škola žele služiti svima svojim istraživačkim, pedagoškim i
apostolskim uslugama. Zahvalni smo Biskupskoj konferenciji što je osi
gurala vodstvo hijerarhije posebnim Odborom za obiteljski apostolat
pri BK.
Zagrebački nadbiskup dr. Franjo Kuharić bio je spreman sudjelovati
na Obiteljskoj ljetnoj školi, no morao je voditi hrvatsko hodočašće u
Luceru (Italija) prigodom 650. obljetnice smrti bi. Augustina Kažotića.
Poslao je Obiteljskoj ljetnoj školi nekoliko riječi odobrenja i ohrabrenja:
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Smatram tu akciju veoma korisnom, i ona ima pružiti
pomoć
osobito svećenicima da pronalaze uspješan način i prikladne
surad
nike u obiteljskom
pastoralu. Cilj pak tog pastorala jest odgoj "sto
većeg broja obitelji koje će u svom životu usvajati potpuno
opredje
ljenje za Isusa Krista i živjeti njegovo
Evanđelje,
To je svjedočenje vjere u vremenu kada svijet preplavljuje
ne
vjera. Takve obitelji postaju znak da Duh Sveti i slabe ljude odgaja
za junake
milosti.
Čvrsto sam uvjeren da samo takve obitelji mogu biti lijek dru
štva koje tako boluje od materijalističkog
mentaliteta.
Nadam se da će Obiteljska ljetna škola, praćena svjetlom
Duha
Svetoga, biti sabiraliste svih onih koji iskreno traže rješenja za pro
bleme obitelji u svjetlu
vjere.
Sve sudionike iskreno pozdravljam
i želim svima Božji
bla
goslov.
Franjo Kuharić,
nadbiskup

Obiteljski odjel nastavlja svoju treću godinu rada. Predavanja i
vježbe održavaju se svakog utorka i srijede navečer od pola osam do
deset sati — tri sata — u dvanaest tjedana svakog semestra u Palmotićevoj ulici 31 (dvorišna zgrada, prvi kat), gdje se mogu dobiti i sve
informacije.
Zahvaljujemo upravi sjemeništa »Augustin Bea« (Fratrovac 38) što
nam je ustupila zgradu i usluge za 4 dana Obiteljske ljetne škole, kao i
svem osoblju, predavačima i sudionicima, kojih je ove godine bilo znatno
više nego prošle, a nadamo se da će ih nagodinu biti još i više.
Zahvaljujem i uredništvu Obnovljenog
Života, koje ovaj broj posve
ćuje jednom dijelu izrađenih predavanja s Obiteljske ljetne škole.
DDr. Josip
Weissgerber
Predsjednik
Obiteljskog
odjela

510

