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Draga braćo i sestre u Hamburškoj nadbiskupiji!
Tijekom proteklih tjedana i mjeseci vodio sam mnoge razgovore s raznim
skupinama i pojedincima iz naše nadbiskupije. Često smo se pritom osvrtali na
protekle mjesece, no jednako tako smo usmjeravali svoj pogled i na naše buduće
poslanje. Zaista sam zahvalan za te susrete i poticaje koji su nerijetko bili vrlo
intenzivni tako da još uvijek o mnogim reakcijama razmišljam.
Zbog mojih pogrešaka u okviru razjašnjenja slučajeva seksualnog zlostavljanja u
kölnskoj nadbiskupiji mnogi od vas imaju dvojbe, vaše je povjerenje poljuljano, a
kod nemalog broja stanje rezigniranosti čak je i pojačano. Osjetio sam kod nekih
i srdžbu pa i očajanje zbog stanja u Crkvi. Bolno je to i za mene. Žao mi je zbog
mojih pogrešaka. I ja snosim suodgovornost za nastalu situaciju.
Ovo su vremena krize za Crkvu u Njemačkoj i za Crkvu u cijelosti. Svi uočavamo
zastoj u procesu reforme Katoličke crkve, pa tako i u Hamburškoj nadbiskupiji.
K tome smo suočeni s izazovima povezanima s korona-virusom, koji nas sve
opterećuju i doprinose ubrzanim promjenama.
Papina odluka da ne prihvati moje odreknuće od službe kao i mnogi razgovori
koje sam vodio proteklih tjedana meni su izazov da dosljedno preuzmem svoju
biskupsku odgovornost. Shvatio sam to kao jasan poziv za rad na samome sebi i
za pokretanje sistemske promjene. Crkvena stvarnost pred nas stavlja zadaće od
kojih ne mogu (niti trebam) ja, a ni svi mi pobjeći! Stojimo pred dramatičnim
promjenama. Scenariji koji najavljuju te promjene možda djeluju zastrašujuće, ali
na nama je da ih prihvatimo kao poziv i šansu.
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Drage sestre kršćanke, draga braćo kršćani, tijekom proteklih mjeseci puno sam
naučio, sada sam spreman prihvatiti i uobličiti te izazove. Po mom mišljenju
treba istaknuti sljedeća tematska područja i zadaće:
Prevencija, intervencija i raščišćavanje slučajeva zlostavljanja
Prevencija seksualnog zlostavljanja važna je komponenta u procesu profesionalnog
djelovanja, što podrazumijeva i dosljedno raščišćavanje slučajeva zlostavljanja s
ciljem pružanja zadovoljštine žrtvama seksualnog nasilja i uvažavanja njihovih
bolnih iskustava.
Svi zaposlenici i volonteri (kako žene tako i muškarci) nadbiskupije dužni su
dokazati sudjelovanje u edukaciji o prevenciji seksualiziranog nasilja te moraju prije
početka svoje službe predočiti takozvanu „proširenu potvrdu o nekažnjavanju“. U
protivnom, obnašanje neke službe u našoj biskupiji neće biti moguće.
Sve župe i ustanove u Hamburškoj nadbiskupiji dužne su razvijati i provoditi
institucionalizirani koncept zaštite, s tim da taj koncept moraju predočiti

nadbiskupiji do najkasnije 1. listopada 2022. Naime, do navedenog datuma moraju
se predstaviti svi koraci razvoja uz obvezujući vremenski plan. Potrebni razvojni
procesi su opće poznati i u mnogim područjima su već i pokrenuti. Mnoge su
ustanove već 2021. godine predale svoj koncept zaštite i zatražile njegovo

certificiranje. Ubuduće će se u biskupskim vizitacijama pratiti provedba koncepta
zaštite.
Zajedno s biskupijama Osnabrück i Hildesheim trenutno se formira „Vijeće
pogođenih“ (Betroffenenrat) kao i „Neovisna komisija za raščišćavanje slučajeva
nasilja“ (Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung). Kroz navedena tijela će se
pored već pokrenutog regionalnog projekta raščišćavanja slučajeva nasilja koji se
provodi u Mecklenburgu, aktivirati sveukupni projekt za raščišćavanje slučajeve
seksualnog zlostavljanja na razini naše nadbiskupije.
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Odlučno radimo na dokidanju struktura i procesa koji su do sada mogli pospješiti
bilo koji oblik zlostavljanja. Za rad na tome smo u našoj nadbiskupiji već postavili
solidne temelje. Tako smo primjerice odredili jasne načine djelovanja u pojedinim
postupcima koji će se ubuduće redovito morati preispitivati.
Osobito želim naglasiti da ćemo usmjeriti svoju pažnju i na svaki oblik duhovnog
zlostavljanja te da ćemo u ovu svrhu u uskoj suradnji s Njemačkom biskupskom
konferencijom razvijati određene kriterije i postupke. U našoj nadbiskupiji djeluje
radna skupina koja na tu temu stoji na raspolaganju za sva pitanja.
Osobno ću se pobrinuti da javnost bude transparentno informirana o procesima
na područjima prevencije, intervencije i raščišćavanja slučajeva nasilja. Ubuduće će
se objavljivati i opsežni godišnji izvještaj o radu.
Svjestan sam činjenice, i to upravo na temelju onoga što su mi ispričale pogođene
osobe: nijedna mjera i nijedno priznanje položaja žrtve neće nikada moći iscijeliti
rane koje su im zadane. Međutim, uz pomoć navedenih i još daljnjih komponenti
poduzimamo mnogo toga kako bismo zajamčili najbolju moguću zaštitu.
Crkva koja služi – u blizini ljudi
S Isusom Kristom želim biti u blizini ljudi. Zajedno smo na putu s ljudima ovdje
na sjeveru Njemačke, na usponima i padovima njihovih života. Kao biskup ću još
više nego dosada usmjeriti svoj pogled na nemoćne i one koji su gurnuti na rub
društva te se želim zalagati upravo za njih. Tako primjerice namjeravam češće
posjećivati osobe koje žive u raznim socijalnim ustanovama i slušati što oni
imaju za reći. U središtu će pritom uvijek biti Isusovo pitanje: „Što želiš da ti
učinim?“ (Lk 18,41)
Percipiram našu Crkvu kao zajednicu koja služi. To uključuje između ostaloga i
jačanje Caritasa. Pritom mislim na osobno djelovanje svakog pojedinca i naravno
naše Udruge Caritas, ali prije svega i na župni Caritas. Karitativan stav za mene je
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ključan i pokazuje put u budućnost. U pastoralnom radu naše nadbiskupije kao
i u našim župama Caritas mora dobiti još više na značaju. Kao prvi korak uputit
ću poziv svim uključenima kako bi se oni uzajamno povezali.
Crkva koja uči – kultura naše suradnje
U svim socijalnim odnosima moć razotkriva svoju dinamiku. Moć se, međutim,
ne smije nikada upotrijebiti da bi osoba vršila vlast i dominaciju nad drugom
osobom – posebno ne u Crkvi. A to zacijelo vrijedi kada on ili ona obnaša službu
ili ima viši položaj u crkvenoj hijerarhiji. Kada se to dogodi, posrijedi je zlouporaba
moći.
Želim da u Hamburškoj nadbiskupiji vrijedi načelo ravnopravnosti: djelatnici i
volonteri, svećenici i laici, suradnici i oni na vodećim položajima, svi oni trebaju
upotrijebiti svoju moć za susret u ravnopravnosti. Isto vrijedi i za biskupe, a
dakako i za mene. Predznak koji ispred svih legitimnih razlika stoji između nas je
da kao narod Božji kročimo zajedno i da smo „Crkva povezanih“.
Kod ljudi s kojima sam razgovarao proteklih mjeseci osjetio sam povrijeđenost
jer su na svojoj vlastitoj koži upravo suprotno bolno iskusili. Stoga želim u smislu
Crkve koja uči navesti pet konkretnih najava i prijedloga.
Prvo: Tijekom sljedećih mjeseci će se u Hamburškoj nadbiskupiji uspostaviti
„sustav upravljanja žalbama“ (Beschwerdemanagement). Natječaj za dotično
radno mjesto će se objaviti još tijekom ovog tromjesečja. Pomoću tog sustava će
se moći upućivati žalbe neovisnim osobama za kontakt koji će jamčiti poštivanje
pouzdanog žalbenog postupka s jasnim nadležnostima.
Drugo: Želim povećati učinkovitost rada naših biskupijskih tijela. Kako raditi još
participativnije? Kako postati još sinodalnija Crkva? Kako bismo to mogli u tvrditi,
evaluirat ćemo crkvena tijela biskupije, a upravo radimo na daljnjem razvitku
„Dijeceznog pastoralnog vijeća“ (Diözesanpastoralrat) i „Gospodarskog vijeća“
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(Wirtschaftsrat). Nadbiskupsko vijeće će mirovati na neodređeno vrijeme, no
zauzvrat želim pozivati reprezentativne skupine na raspravu o određenim
temama.
Treće: Nastavit ćemo razvijati svoj rad s ljudskim resursima i razvijati način
komuniciranja. Poboljšanje naše kulture slanja povratnih informacija

(Feedback-Kultur) treba biti glavna točka kada je riječ o razvoju ljudskih resursa.
Očekujem da će se razvijati i provoditi kvalitetna „feedback“ kultura u oba smjera.
Važan instrument za to su obvezujući razgovori s djelatnicima. Provodit će se
program za profesionalno unapređenje žena u Hamburškoj nadbiskupiji. Nadalje
će odjel za ljudske resurse objaviti nove standarde za postupke prijavljivanja na
radna mjesta.
Četvrto: I ja osobno želim poboljšati svoju komunikaciji. Redovito ću u digitalnom
obliku nuditi otvoreni sat za razgovor. Informacije o tome će uskoro biti dostupne
na internetskoj stranici naše nadbiskupije. Osim toga, razmišljam o pokretanju
„Dana otvorenih vrata biskupskog dvora“ za sve djelatnice i djelatnike, volonterke
i volontere.
Peto: I dalje ću se stavljati na raspolaganje za naše tekuće projekte o novim
modelima upravljanja župama. Moramo nešto promijeniti. Stoga sam dao nalog
da se pokrene novi projekt za ljudske resurse pod nazivom „nastaviti misionarski
hod“ (missionarisch weiter gehen), koji treba i na drugim pastoralnim poljima
razvijati i evaluirati eksperimentalne formate radnih mjesta. Projektna skupina će
raditi participativno te će se formirati još u prvom tromjesečju ove godine.
Biti Bogu blizu
Drage sestre i draga braćo!
Dopustite mi da na kraju ovog pisma spomenem ono što za mene predstavlja
izvor našeg kršćanskog bitka. U Starom zavjetu čitamo o povratku Izraelskog
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n aroda u Jeruzalem, koji je u to vrijeme bio u ruševinama. Služba Božja u hramu
je ponovno uvedena, a vjera je oživjela. Na kraju svojeg tumačenja pismoznanac
Ezra govori: „Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost.“ (Neh 8, 10)
Čvrsto sam uvjeren da se to odnosi i na nas: tamo gdje je izražena radost zbog
Gospodina, tamo smo doista jaki, tamo zračimo i imamo drugima što za reći.
Istina je da se takva radost ne može tek tako proizvesti, no za naš stav i naše
stajalište svaka žena i svaki muškarac snosi svoju odgovornost. Želja mi je da u
našoj Crkvi bude više prostora za kontemplaciju, razmatranje, meditaciju ili
jednostavno tihu molitvu. Uz euharistijsko slavlje treba oživjeti raznovrsne oblike
bogoslužja i naviještanja Riječi Božje. Kao biskup ću rado tome dati svoj doprinos
te redovito s vama moliti. Pritom ne želim uvijek biti predslavitelj. Pozivam vas da
se svake prve srijede u mjesecu – a po prvi put će to biti na Čistu srijedu 2022.
– susretnemo u večernjim satima između 19 i 21 s. na tihu molitvu pred Presvetim
sakramentom u hamburškoj katedrali St. Marien-Dom. Za te ću susrete zamoliti
laike da pripreme kratke poticaje i biblijske tekstove čitanja predviđene za iduću
nedjelju. U ostatku večeri ćemo biti u tišini kod Gospodina i završiti s večernjom
molitvom. U atmosferi koja nas zna gušiti, molitva je poput snažnog udisaja koji
nam pomaže da ne ostanemo bez zraka.
Ovim riječima nije sve završeno. Naprotiv: razvoj u Hamburškoj nadbiskupiji se
nastavlja i treba se pospješiti. Suočavam se s tim izazovom i pozivam vas da
zajedno nastavimo raditi na tome.
Uz najbolje želje i blagoslov, srdačno vas pozdravlja
Vaš
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