JOSIP KARDINAL BOZANIĆ
PO MILOSRðU BOŽJEM
I MILOSTI APOSTOLSKE STOLICE
NADBISKUP ZAGREBAČKI I METROPOLIT
NA TRAJNI SPOMEN
Nakon što sam razmotrio potrebe i zahtjeve pastoralne službe u
istočnom dijelu grada Zagreba, saslušao mišljenja i prijedloge župnika Župe
Svih Svetih u Sesvetama i župnika Župe Sv. Ivana Krstitelja u Ivanoj Reci,
kao i svećenika Sesvetsko-vugrovečkog dekanata te se posavjetovao s
Prezbiterskim vijećem Zagrebačke nadbiskupije, odlučio sam radi
cjelovitije pastoralne službe za vjernike u naselju Jelkovec, u skladu s
kanonskim zakonima (kan. 515, § 2), s današnjim danom osnovati

ŽUPU BLAŽENOG PAPE IVANA PAVLA II.
U JELKOVCU.
Nova župa osniva se odvajanjem od područja Župe Svih Svetih u
Sesvetama. Granice nove župe bit će: na istoku – Savska cesta u starom
naselju Jelkovec s pripadajućim ulicama i odvojcima; na zapadu – ulica
Ljudevita Posavskog od Slavonske avenije do Industrijske ceste; na sjeveru
– Industrijska cesta od ulice Ljudevita Posavskog do Savske ceste; na jugu
– Slavonska avenija od ulice Ljudevita Posavskog do Savske ceste.
Župljani Župe blaženog pape Ivana Pavla II. bit će vjernici katolici
koji na navedenom području imaju prebivalište ili boravište.
Nova župa pripada Resničkom dekanatu, a njome će, prema
kanonskim odredbama, s pravima i obvezama župnika, upravljati svećenici
koje imenuje Nadbiskup zagrebački.
Svojeg nebeskog Zaštitnika nova župa slavit će 22. listopada, na
obljetnicu početka pontifikata blaženog pape Ivana Pavla II.

Od dana osnutka župa počinje samostalno djelovati i voditi župne
knjige. Dekret o osnutku nove župe bit će priopćen župljanima 18. prosinca
2011. godine, na IV. nedjelju Došašća. Obavijest o osnutku župe neka se
priopći i župljanima župe Svih Svetih u Sesvetama, a sadržaj ovog dekreta
neka se zabilježi u župne spomenice.
Nova Župa blaženog pape Ivana Pavla II. neka bude na veću slavu
Božju, na čast Presvete Bogorodice Djevice Marije, Majke Crkve, te na
pomoć cjelovitom duhovnom i materijalnom životu župljana.

Iz Nadbiskupskog duhovnog stola
Broj: 2778/2011

U Zagrebu, na IV. nedjelju Došašća, dana 18. mjeseca prosinca,
godine Gospodnje 2011.
.

Kancelar:
Stjepan Večković, v.r.

NADBISKUP:
+ Josip kard. Bozanić, v.r.

