Zeliš li svom djetetu dati dar vjere
Stipe Šošić, Dušobrižnik

"Oče… ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga,
koga si poslao-Isusa Krista" (Iv 17,3)
Dragi roditelji!! Ovom obaviješću želim Vam pomoći kako bi što lakše mogli
ispuniti svoje roditeljsko i kršćansko pravo i dužnost za Vas i Vašu djecu – u
njihovom vjerskom odgoju. Nitko to pravo i dužnost ne smije obitelji oduzeti.
Stoga, prećeg i većeg zadatka za roditelje nema. Tajna Vašega uspjeha, dragi
roditelji leži u Vašem dobrom primjeru. Primjer je najbolja i najefikasnija odgojna
metoda. Bolje nema. Neka Božji blagoslov bude sa Vama i s djecom Vašom da bi
oni mogli biti uzdanica Kristove Crkve i hrvatskoga Naroda.
Kada i gdje krstiti dijete?
Krštenjem se uključujemo u Božji narod i posinjenu Božju djecu. Kad dobiješ
dijete odmah obavijesti svog dušobrižnika ili najbližeg katoličkog svećenika. On
će ti objasniti kada će i gdje tvoje dijete biti kršteno. Djetetu izaberi kuma. Kum
prema crkvenom zakonu koji vrijedi za cijelu Crkvu treba da je:
1. dovoljno zreo za vršenje te dužnosti.
2. da je katolik, krizman, i pričešćen te vjenčan u katoličkoj Crkvi ako je
oženjen.
Učiš li svoje dijete moliti?
Čim dijete progovori uči ga moliti – moli s njime. Kad je dijete pošlo u školu
treba poći i na vjeronaučnu pouku – tebi u najbližoj katoličkoj crkvi. Redovno
šaljite dijete na vjeronauk, redovno dolazite s njim na sv. Misu, redovno s njim
čitajte katekizam.
Šta se događa sa djetetom poslije primljene prve pričesti?
Tko blaguje tijelo Sina čovjećijega i pije njegovu krv prima život
vječni. Dijete treba da ide dalje na vjeronauk kako bi sve više i
više povećavalo svoje znanje u katoličkoj vjeri. Posavjetuj se sa svećenikom.
Dali je tvoje dijete krizmano?
Sakramenat krizme mogu primiti samo oni koji su dobro poučeni u katoličkoj
vjeri. Kad ti je dijete navršilo 15 godina trebalo bi primiti sakramenat Potvrde.
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Ako to nije učinilo, kontaktiraj svećenika kako bi ga on uvrstio u slijedeći termin.
Sveta potvrda na hrvatskom jeziku je samo u Göteborgu kad dođe koji biskup iz
Domovine dok u drugim mjestima djeca primaju ovaj sakramenat na švedskom
jer su tamo išla na vjeronauk.
Je li vjeronauk završen primanjem Krizme?
Primanjem sakramenta potvrde ni u kom slučaju nije završeno s vjeronaučnom
poukom. Primatelji ovog sakramenta sada odrasli kršćani trebaju još više pouke
da bi mogli svjedočiti svoju vjeru.
Je li ti nešto nejasno – imaš pitanja?
Oni koji propuštaju ili loše obavljaju svoju dužnost moraju biti svjesni tragičnih
posljedica za budućnost svoje djece. Svećenik će ti rado pomoći u tvojim
nejasnoćama - ne stidi se pitati.
Gdje možeš svoje dijete krstiti, pričestiti, krizmati, voditi na sv Misu?
Naša Misija obuhvaća šest župa u zapadnoj Švedskoj - a sv. Misa na hrvatskom
jeziku drži se u sedam gradova. Vjeronauk se održava u Göteborgu, Halmstadu,
Trollättanu i Alingsasu. Djeca iz ostalih mjesta uključuju se u župu kojoj
pripadaju. Osim misa na hrvatskom u svakoj župi drže se redovno nedjeljne
župske sv. Mise na koje smo dužni ići. Slijede adrese župa i gradova i vrijeme sv.
Misa na hrvatskom jeziku:
Göteborg Parkgatan 14. II i IV. ned. u mjesecu u 16.00
Hrvatska Katolička Misija tel, 031/ 13 56 33
Boras Fjällgatan 34 II i IV. nedjelja u mjesecu u 12,30
S:t Petri kyrka tel. 033/ 12 56 97
Lidköping Västergatan 16 III. nedjelja u mjesecu u 11,00
Kapell tel. 0510/ 265 45
Falköping III. nedjelja u mjesecu u 9,00
Protestanska crkva
Alingsas III. Nedjelja u mjesecu u 14,30
Protestanska crkva
Trollhättan Kungsgatan 44 II i IV. subota u mjesecu u 16,00
S:t Petri församling tel. 0520 42 07 61
Halmstad Falkenbergsgatan 4-6 I. nedjelja u mjesecu u 12,30
S.t Maria församling tel. 035/ 13 38 66
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