Vesti s Konzilija 2017
Septembra 2017 je bilo v Rimu zborovanje predstavnikov Mednarodnega sveta zveze Kateheze
Dobrega pastirja (International Consiglio). Člani Konzilija se srečajo vsake tri leta.
V teh vesteh želimo z vami podeliti nekaj poudarkov z zborovanja 2017.

_______________________________________________
Kaj je Konzilij?
To je čudovita priložnost srečanja s katehisti in predstavniki narodnih združenj katehistov KDP z
vsega sveta. Konzilij vključuje po dva predstavnika iz šestih združenj. Ta združenja so v Avstraliji,
Kolumbiji, Nemčiji (vključuje tudi konferenco v Sloveniji), Italiji, Mehiki in ZDA,
Najbolj pomembna identiteta Konzilija je izražena v 2. točki statuta, kjer pravi:
»Mednarodni Konzilij (Consiglio) kateheze Dobrega pastirja je znamenje edinosti Kateheze Dobrega
pastirja, ki je navzoča na raznih kontinentih preko združenj, ki so bila formalno ustanovljena po
navodilih Konzilija.«
Na tokratnem srečanju je Rebekah Rojcewicz spregovorila o zgodovini mednarodnega Konzilija: kako
je bil oblikovan in kako se je do danes razvil. Kateheza Dobrega Pastirja ni le navadno delo, ki se
prepleta med otroci in odraslimi, pač pa vključuje tudi sodelovanje odraslih. Konzilij je bil ustanovljen
zaradi sodelovanja, v prvi vrsti s sodelovanjem in timskim delom katehistinj v Rimu. Prvič se je zbral
leta 1996. Udeleženci tega zbora niso vnaprej vedeli, kako in v katero smer se bo Konzilij razvijal. Na
tem in naslednjih srečanjih so člani Konzilija oblikovali Statut, pa tudi značilnosti KDP (32 točk) in
točke krščanskega sporočila tako, da so se spraševali, kako bi ohranili bistveno.
Vsak živ organizem raste in se spreminja. Tudi KDP je živa resničnost in spremembe so del te
resničnosti. Sedanja razlika je v tem, da naših ustanoviteljic ni več z nami. V času, ko so še živele, smo
dve tretjine časa bile v molitvi in premišljevanju, zadnja tretjina pa je bila posvečena izgradnji
prijateljstva. Le majhen delež časa smo posvetili organizacijskim vprašanjem. Sedaj je to drugače.
Sedaj je prvenstvena skrb Konzilija ta, da ohranja in ustvarja edinost katehistov KDP v združenjih, ki
so v posameznih deželah na različnih stopnjah rasti. Člani Konzilija so namreč izpostavili po tri
najbolj močne izzive svojih združenj in tako pokazali širok spekter dela.
Več v pismu vodstva KDP, namenjeno vsem katehistom KDP.
Štiri članice vodstvenega tima Konzilija.
Od leve proti desni: Nora Bonilla (Kolumbija),
Rebekah Rojcewicz (ZDA), Francesca Cocchini (Italija),
in Tere Loyo (Mehika).

Nekaj udeleženk Konzilija 2017
v atriju KDP II in III v Rimu
pri Patrizii Cocchini
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Povzetek pripravila s. Darjana Toman

