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1. Etap diecezjalny: Konferencja Biskupów Katolickich Papui Nowej Gwinei i Wysp 

Salomona (PNGSI) składa się z 19 diecezji w PNG i 3 diecezji na Wyspach Salomona. 
Większość diecezji skorzystała z możliwości zorganizowania "Synodu Diecezjalnego"; 
niektóre diecezje miały "Zgromadzenie Diecezjalne", a niektóre diecezje połączyły 
się z innymi "Uroczystościami Diecezjalnymi i Procesem Synodalnym". 

1.1 Ważny kamień milowy: Wiele 

aspektów Procesu Synodalnego jest 

już praktykowanych w PNGSI w 
odniesieniu do: Komunii, 

Uczestnictwa i Misji. Diecezja Mendi 

Reported, " Od wielu lat zarówno w 

Kościele powszechnym, ale także w 
diecezji Mendi jest znany i ulubiony 

refren: "Yumi yet i Sios!" MY 

JESTEŚMY (KOŚCIOŁEM)! To "MY" 

obejmuje wszystkich: mężczyzn, 
kobiety, młodzież, dzieci, 
wyświęconych ministrów, świeckich, 
bogatych, biednych, upośledzonych i 

niepełnosprawnych. Rośnie poczucie 
tej jedności w różnych wezwaniach i 
wysiłkach na rzecz samodzielności. 
Kiedy każdy bierze na siebie 
odpowiedzialność za Kościół i wyraża 
tę inwestycję poprzez gotowość do 
hojnego dzielenia się swoim czasem, 
talentem i skarbem, wtedy ta 

komunia będzie silna i prawdziwa. 
Ostatecznym celem naszej wspólnej wędrówki jest niebo. Niebo jest końcem naszej podróży, 
ale wspólne podróżowanie tu i teraz (prowadzone i wzmacniane przez Ducha Świętego) jest 
naszą misją i jest to jedyny sposób na osiągnięcie naszego prawdziwego celu: "Jesteśmy 
Kościołem, żyjącym w Chrystusie, Drodze, Prawdzie i Życiu!" 

 

Archidiecezja Madang po swoim Synodzie poinformowała: "Duch jedności we współpracy 
między duchownymi i świeckimi oraz ich specyficzne obowiązki pokazują, kim 
jesteśmy jako Kościół". 



2. Faza Konferencji: Zwieńczeniem procesu 
synodalnego z diecezji było "Zgromadzenie Ogólne 
Kościoła Katolickiego Papui Nowej Gwinei i Wysp 
Salomona", które odbyło się w Mingende, Simbu, diecezji 
Kundiawa w dniach 21-26 kwietnia 2022 r. Uczestnicy z 

trzech diecezji tj. 

SI nie mogła uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym ze względu na ograniczenia 
Covid - 19. W spotkaniu wzięło udział 111 uczestników reprezentujących 19 diecezji. 
Było 17 biskupów, 27 kapłanów, 19 sióstr, 1 brat i 24 osoby świeckie. Oprócz uczestników w 
celebracjach liturgicznych uczestniczyli wierni katoliccy diecezji Kundiawa. 

Potrójnym celem Zgromadzenia Ogólnego było: 

-Świętować wiarę katolicką słuchając opowieści o wzorowej wierze w życiu osób świeckich 
z różnych diecezji. 
-Zaproponowanie 5-letniego Planu Pastoralnego Konferencji 

-Podzielenie się doświadczeniami wspólnej podróży (synodalność). 
 

Sześciodniowe Zgromadzenie Ogólne Kościoła Katolickiego w Mingende było 
doświadczeniem synodalności: Komunii, Uczestnictwa i Misji. Uczestnicy modlili się 
razem, jedli razem i dzielili się swoimi poglądami na temat synodalności z 
autentycznym zainteresowaniem "wspólną podróżą". 

 

3. Owoce procesu synodalnego w PNGSI: Podczas Zgromadzenia Ogólnego uczestnicy z 

19 diecezji podzielili się po dwie historie osób świeckich, które zmarły, ale ich życie 
jest inspiracją. Są to osoby o wzorcowej wierze i świętości. 

 

Jedną z takich historii jest pani Veronica Delna z Archidiecezji Mt. Hagen: Jej wierne 

oddanie katolickiej wierze w Jezusa Chrystusa wpłynęło na innych w dążeniu lub 
zaangażowaniu się w tę samą sprawę. Członkowie jej rodziny, teraz w trzecim 
pokoleniu, wszyscy nadal żyją i praktykują wiarę katolicką. Również inni mieszkańcy 
okolic Kimil wspominają, że jej oddane życie jako katoliczki przyczyniło się w znaczący 
sposób, nie tylko do rozwoju jej najbliższej rodziny, ale wielu ludzi ukształtowało i 
zmieniło bieg historii na przestrzeni wielu lat. Jest znana wielu ludziom w Kimil, Banz 
w obecnej prowincji Jiwaka i w dystrykcie Dei w prowincji Western Highlands". 

 

Kolejna historia wzorowej świętości: "Życie Heleny Vanuninoer 
Tomatono można po prostu uznać za nieskazitelne, ale takie, 
któremu towarzyszyły radości, ból, wytrwałość i modlitwa. Żyła 

naprawdę wiernie, będąc solą i światłem pośród tych różnych 
aspektów życia, przez które przechodziła". 

4. Synodalność jest przeżywana: Po sześciodniowym Zgromadzeniu Ogólnym 
Kościoła Katolickiego w Mingende, biskupi katoliccy PNG zebrali się razem w 
Mt.Hagen na swoje doroczne spotkanie ogólne (AGM). Podczas tego spotkania 

dyskutowano o synodalności: 



Komunia, uczestnictwo i misja. Większość biskupów zgodziła się, że synodalność jest 
przeżywana i wprowadzana w życie w Kościele katolickim w PNGSI. 

 

 
5. Plan duszpasterski konferencji: Jednym z owoców Procesu Synodalnego jest 

Plan Pastoralny Konferencji. W latach 90-tych, z różnych diecezji w PNG, płynęło 
wezwanie do opracowania Krajowego Planu Pastoralnego (NPP). Odbyło się więc 
Zgromadzenie Ogólne Kościoła Katolickiego, które rozpoczęło się w Banz w 2002 r., a 
zakończyło w Rabaul w 2004 r. To pierwsze Zgromadzenie zaproponowało Krajowy 
Plan Pastoralny dla PNG 2006-2010 z tematem: "Jesteśmy Kościołem żywym w 
Chrystusie". 

Następnie odbyło się II Zgromadzenie Ogólne, tym razem obejmujące Wyspy 
Salomona, które miało miejsce na Uniwersytecie Boskim w dniach 5-11 listopada 

2013 r. To dało początek Konferencyjnemu Planowi Duszpasterskiemu (CPP1) 
Kościoła Katolickiego w Papui Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona (2015-2020) z 

tematem: "Idźcie mówić wszystkim". 

Ocena Planu Duszpasterskiego Konferencji (CPP1) została przeprowadzona w różnych 
grupach i różnych diecezjach. Oceny te zostały przedstawione na trzecim 
Zgromadzeniu Kościoła Katolickiego, które odbyło się w dniach 21 - 26 kwietnia 2022 

r. w Mingende, w diecezji Kundiawa. Tematem było "Sól i Światło" (Mt 5, 13-16). 

Jedna z grup w diecezji Lae skomentowała synodalność w swojej parafii: "Na 

spotkaniu naszej parafialnej rady duszpasterskiej widzimy, że bierzemy pod uwagę 
opinię/sugestię wszystkich ludzi, a także kobiety przed podjęciem decyzji, która 
będzie miała wpływ na życie wszystkich ludzi w naszej parafii". Inna parafia 
skomentowała: "Kiedy chcemy coś zrobić w naszej parafii, spotykamy się razem, bierzemy 
sugestie wszystkich we wspólnocie, decydujemy razem i wspólnie realizujemy decyzje". 

 

Uczestnicy podzielili się na grupy i przedyskutowali ewentualny Plan Duszpasterski 
Konferencji2 (CPP2). Projekt CPP2 został przekazany "Komitetowi Formacji". Po 
trzech miesiącach ciężkiej pracy, przedstawili oni CPP2 biskupom do zatwierdzenia. 
Poniżej przedstawiono CPP2 dla Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona. 

 

 

6. Plan duszpasterski konferencji 2: 



1. Plan duszpasterski konferencji na lata 2022 - 2027 

 

1.1. Wizja 

 

My, Kościół katolicki w PNGSI żyjemy w Chrystusie, świadcząc o miłości Boga w synodalności 
jako Sól i Światło w świecie. 

 

1.2. Misja 

 

Powołani przez Ojca, posłani przez Jezusa i poruszeni przez Ducha Świętego, staramy się 
promować Królestwo Boże poprzez: 

 

1.2.1. głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie w życiu duchowym, 
społecznym, politycznym i gospodarczym mieszkańców PNGSI, 

1.2.2. sprzyjanie wzrostowi w świętości dla wszystkich, 

1.2.3. działając na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, oraz 

1.2.4. zachęcanie do pełniejszego uczestnictwa w misji Kościoła i społeczeństwa, aby 
przemieniać świat przez miłość Chrystusa w komunii, uczestnictwie i misji. 

 

1.3. Cel 

 

Do końca 2027 roku katolicy z PNGSI i ludzie dobrej woli będą żyli życiem w komunii, 
uczestnictwie i misji jako sól ziemi i światło świata (Mt 5,13- 16) w naszych rodzinach, 

Podstawowych Wspólnotach Chrześcijańskich, parafiach, diecezjach i będą doświadczać 
Jezusa Chrystusa poprzez sakramenty, Słowo Boże, katechezę i katolicką naukę społeczną. 

 

2. Filar pierwszy: Jesteśmy Kościołem Uświęcającym w synodalności 
 

Jesteśmy Kościołem uświęcającym się przez życie i promowanie przeżywanej duchowości komunii 
jako sposobu życia Kościoła. Wezwanie do świętości wypływa z naszej godności chrzcielnej 
"Bądźcie świętymi, jak Ojciec mój niebieski jest święty" (1 P 1,16). 

 

2.1. Wypowiedzi definiujące - w świetle Pisma Świętego i nauczania Kościoła 

 

"Zanim świat powstał, wybrał nas w Chrystusie, abyśmy byli święci i bez plam, i abyśmy żyli 
przez miłość w obecności Boga (Ef.1:4). 

 

Jesteśmy powołani do świętości (Kpł 19:2, 1Pt 1:16) przez Trójcę Świętą, poprzez duchowość 
komunii jako sposób życia w Kościele. 

 

W Mt. 5,8 Jezus mówi: "Szczęśliwi czystego serca: oni Boga oglądać będą". A św. Paweł 
modli się za Tesaloniczan (1Tes.5:23 -24): "Niech Bóg pokoju uczyni was doskonałymi i 
świętymi; i niech was wszystkich zachowa bezpiecznymi i bez winy, ducha, duszę i ciało, na 
przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg was powołał i On was nie zawiedzie". 

 

W J 2,13 - 16 czytamy, że Jezus ścigał kupców i powiedział: "Zabierzcie to wszystko i 
przestańcie zamieniać dom mojego Ojca w targowisko!". Na co Jego uczniowie 
przypomnieli sobie słowa Pisma: Gorliwość o dom Twój trawi mnie jak ogień. 

 

Podstawowym powołaniem człowieka jest powołanie do świętości (Gaudete et Exultate - par.10). 



Myślmy o naszym ciele, o Kościele, o świątyni Ducha Świętego i oczyszczajmy się, aby być 
czystymi i świętymi (1Kor 6,19). 

 

2.2. Cel: Spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa w Kościele 

 

2.2.1. Cel pierwszy: Liturgia i sakramenty prowadzą nas do spotkania z Osobą Jezusa 
Chrystusa 

 

 

2.2.1.1. Strategie 

 

2.2.1.1.1. Intensyfikacja celebracji i uczestnictwa w Liturgii Eucharystii w 

parafiach. 

2.2.1.1.2. Promowanie powołań do święceń i konsekrowanego życia zakonnego 
w parafiach. 

2.2.1.1.3. Promowanie sakramentu małżeństwa w parafiach. 

2.2.1.1.4. Zapewnienie pogłębionej formacji w zakresie sakramentów. 

2.2.1.1.5. Zachęcanie do regularnego przyjmowania sakramentów Eucharystii 

i Pojednania. 

2.2.1.1.6. Zorganizowanie regularnego sprawowania sakramentu 

bierzmowania w parafiach. 

2.2.1.1.7. Udostępnienie regularnych parafialnych celebracji sakramentu 
namaszczenia chorych. 

2.2.1.1.8. Zaplanuj regularną i konsekwentną adorację eucharystyczną i 

benedykcję. 2.2.2.Zarzut drugi: Wzrost w wierze poprzez różnorodne programy 

duszpasterskie 

2.2.2.1. Strategie 

 

2.2.2.1.1. Zaangażować się w rekolekcje diecezjalne i parafialne dla duszpasterzy. 

2.2.2.1.2. Promowanie inicjatyw duchowych i materialnych w parafiach. 

2.2.2.1.3. Ożywić programy Odnowy Charyzmatycznej w diecezjach. 

2.2.2.1.4. Ustanowić lub ożywić i zachęcić do posługi Grupy Mężczyzn (Papa). 
2.2.2.1.5. Wzmocnienie Krajowej Katolickiej Konferencji Mężczyzn. 
2.2.2.1.6. Zakładanie, zachęcanie i wzmacnianie Grup Kobiet. 

2.2.2.1.7. Inicjowanie programów mentorskich dla młodzieży. 



2.2.2.1.8. Utworzenie w parafiach prężnie działających Szkółek Niedzielnych. 
2.2.2.1.9. Ustanowienie duszpasterstwa dzieci w parafiach. 

2.2.2.1.10. Zorganizowanie i zapewnienie formacji i innych programów dla ministrantów. 

 

 

 

2.2.3. Cel trzeci: Wspieranie świeckich grup i programów pobożnościowych 

 

2.2.3.1. Strategie 

 

2.2.3.1.1. Opracować Politykę i Statut dla wszystkich grup 
pobożnościowych i stowarzyszeń świeckich. 

2.2.3.1.2. Stworzenie profilu i katalogu (bazy danych) wszystkich ministerstw i ministrów. 

2.2.3.1.3. Organizowanie celebracji eucharystycznych grup dewocyjnych 

i stowarzyszeń świeckich. 
2.2.3.1.4. Promowanie misyjnego dziecięctwa (Holy Childhood) w szkołach 

katolickich i parafiach. 

2.2.3.1.5. Mianować kapłana lub konsekrowanego zakonnika kierownikiem 
duchowym wszystkich stowarzyszeń świeckich i grup 
pobożnościowych, zgodnie z ich statutami. 

 

2.2.4. Cel czwarty: Rodziny są doświadczeniem Obecności Jezusa Chrystusa 

 

2.2.4.1. Strategie 

 

2.2.4.1.1. Opracowanie i przeprowadzenie kursu życia rodzinnego dla rodziców i dzieci 

2.2.4.1.2. Promowanie modlitwy rodzinnej, studium biblijnego i refleksji w rodzinach. 

2.2.4.1.3. Wzbogacenie życia rodzinnego poprzez rekolekcje. 

2.2.4.1.4. Zapewnić poradnictwo i opiekę duszpasterską osobom samotnie 
wychowującym dzieci, a dodatkowo pomoc kanoniczną i duszpasterską 
osobom z trudnościami małżeńskimi oraz osobom w nieregularnych 
związkach małżeńskich. 

 

2.2.5. Cel piąty: Formacja wiary młodych katolików 

 

2.2.5.1. Strategie 

 

2.2.5.1.1. Opracowanie szkolnego programu nauczania dla uczniów na wszystkich 

poziomach. 

2.2.5.1.2. Opracować programy formacyjne dla grup młodzieżowych / 
afiliowanych grup młodzieżowych dla studentów i młodzieży 
pozaszkolnej (school leavers). 

 

3. Filar drugi: Jesteśmy Kościołem głoszącym w synodalności 
 

Jesteśmy Kościołem głoszącym Ewangelię Jezusa Chrystusa w nowy i twórczy sposób. 

 

3.1. Wypowiedzi definiujące - w świetle Pisma Świętego i nauczania Kościoła 

 

"Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego i uczcie ich wypełniać wszystko, co wam przykazałem. Ja jestem z wami 
zawsze aż do skończenia tego świata" (Mt.28: 19 - 20). 

 

Jezus w Łk 4: 18 - 19 mówi: "Duch Pański spoczywa na Mnie. On mnie namaścił, abym przyniósł 
dobra nowina dla ubogich. On mnie posłał, abym ogłosił wolność jeńcom i wzrok ludziom, którzy 
nie mają oczu. 
niewidomych; aby uwolnić uciśnionych i ogłosić rok miłosierdzia Pana". 



Papież Franciszek mówi, że "radość Ewangelii wypływa ze spotkania z Jezusem. Nie 
możemy powstrzymywać się od lęku przed popełnieniem błędów i od lęku przed 
podążaniem nowymi drogami"- Evangelii Gaudium. 

 

Dlatego nadal idziemy i głosimy Ewangelię. (Mk16,15). Głosimy poprzez ewangelizację i 
katechezę, aby pogłębić naszą osobistą i wspólnotową wiarę. 

 

3.2. Cel: Dawać autentyczne świadectwo miłości i światła Chrystusa 

wszystkim. 3.2.1.Zarzut pierwszy: Osoby świeckie uformowane jako 

nauczyciele wiary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.1.1. Strategie 

 

3.2.1.1.1. Zapraszaj osoby świeckie na kursy katechetyczne i biblijne. 

3.2.1.1.2. Wskazanie osób świeckich do kształcenia w zakresie 

teologii i duchowości. 3.2.2.Cel drugi: Formacja i posłanie katolickich 

ewangelizatorów 

3.2.2.1. Strategie 

 

3.2.2.1.1. Zidentyfikować i wyszkolić katolickich ewangelistów zarówno świeckich jak i 
wyświęconych. 

3.2.2.1.2. Szkolenie i prowadzenie katolickich kaznodziejów ulicznych na terenie diecezji. 

3.2.2.1.3. Stworzyć w diecezjach Ministerstwo Kaznodziejstwa. 

3.2.2.1.4. Komisja Katolickiej Nowej Ewangelizacji zapewni wskazówki dla 

wszystkich wysiłków ewangelizacyjnych. 

 

3.2.3. Cel trzeci: Dzieci i Młodzież są formowane i umacniane do uczestnictwa w Nowej 
Ewangelizacji. 

 

3.2.3.1. Strategie 

 

3.2.3.1.1. Zaangażować rodziców w formowanie i kształcenie dzieci w wierze katolickiej. 

3.2.3.1.2. Rozwijać kreatywne sposoby angażowania dzieci w parafiach i szkołach. 
3.2.3.1.3. Formować i kształcić uczniów w wierze katolickiej w szkołach i parafiach. 

3.2.3.1.4. Stworzyć odpowiednie programy angażujące młodzież we wspólnotach 

parafialnych. 

 

3.2.4. Cel czwarty: Głoszenie Jezusa Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje w 
Kościele. 



3.2.4.1. Strategie 

 

3.2.4.1.1. Przed ewangelizacją innych, nowi ewangelizatorzy muszą 
doświadczyć osoby Jezusa. 

3.2.4.1.2. Zidentyfikuj i wspieraj trenerów dla kursów Nowej Ewangelizacji i 

Kerygmatu. 

3.2.4.1.3. Opracować i wdrożyć krótkie programy formacyjne Kerygma w celu 

umocnienia wiary ludzi w grupach i wspólnotach parafialnych. 

3.2.4.1.4. Diecezja i parafie powinny angażować przeszkolonych liderów 
w swoje struktury i programy. 

 

3.2.5. Cel piąty: Stworzenie większej ilości okazji do dialogu ekumenicznego 

 

3.2.5.1. Strategie 

 

3.2.5.1.1. Opracuj programy promujące ekumenizm w diecezjach i 
parafiach. 

3.2.5.1.2. Partnerstwo z ludźmi dobrej woli z innych kościołów i religii dla 
Integralnego Rozwoju Człowieka (IHD). 

 

4. Filar trzeci: Jesteśmy Kościołem służącym w synodalności 
 

Jesteśmy Kościołem realizującym posługę miłości Jezusa Chrystusa w służbie wszystkim, a 
zwłaszcza tym, którzy są najbardziej potrzebujący. 

 
 

4.1. Wypowiedzi definiujące - w świetle Pisma Świętego i nauczania Kościoła 

 

Teraz jesteście ciałem Chrystusa i każdy z was jest jego członkiem (1 Kor. 12:27). 

 

W Łk 22,27 Jezus mówi: "Oto ja jestem wśród was jako ten, który służy" I znowu: "Niech 



największy z was niech będzie sługą wszystkich (Mt 23,11)". Św. Piotr w 1Pt.4:10 mówi: 
"Każdy z was otrzymał szczególną łaskę, więc jak dobrzy szafarze odpowiedzialni za te 

wszystkie różne łaski Boże, oddajcie się na służbę innym." 

 

Paweł zachęca nas dalej w 1Kor.12:4-11, kiedy mówi: "Różne są dary, lecz Duch jest ten 
sam. Różnorodność posług, ale Pan jest ten sam. Jest różnorodność dzieł, ale ten sam Bóg 
działa we wszystkich." 

 

Wszystkie dary muszą być wykorzystane dla dobra całej wspólnoty. 

 

4.2. Cel: Rozwój, promocja i obrona integralnej osoby ludzkiej. 

 

4.2.1. Cel pierwszy: Wszystkie komisje CBC i wszystkie diecezje posiadają pięcioletni Plan 

Strategiczny (lub Pastoralny). 

 

4.2.2. Cel drugi: Wszystkie komisje ŚRK i wszystkie diecezje włączyły CPP2 do opracowania 
i realizacji swojego pięcioletniego planu strategicznego (lub duszpasterskiego). 

 

4.2.3. Cel trzeci: W umowie wszystkich sekretarzy komisji znajduje się sformułowanie: 
"Poznaj, zapoznaj się i realizuj Plan Duszpasterski Konferencji. 

 

4.2.4. Cel Czwarty: W Załączniku Trzecim znajdziesz krótkie opisy Komisji ŚRK oraz 
ich dopasowanie do Planu Pastoralnego Konferencji. 

 

5. K O N K L U Z J A 

W naszym planowaniu, poprzez nasze wspólnotowe rozeznanie, wspólnie uznaliśmy znaki wzrostu, 

jak również wyzwania, które stoją przed Kościołem w PNGSI. Zachęceni dynamicznym podejściem 

poprzez naszą współpracę i otwartość, zobowiązujemy się ponownie do stawienia czoła tym 

wyzwaniom w duchu synodalności. Zachęcamy do pełniejszego uczestnictwa poprzez wykorzystanie 

bogactwa darów i talentów wiernych katolików, aby umożliwić im uznanie się za aktywnych 

członków Kościoła żyjącego w Chrystusie". Podążajmy razem z ufnością i wiarą w Jezusa Chrystusa, 

naszego Pana, w duchu komunii ku naszym celom. Bądźmy solą ziemi i światłem świata i nadal 

dawajmy świadectwo wartościom ewangelicznym w naszym życiu duchowym, społecznym, 

politycznym i gospodarczym. 

 

Niech Maryja, Matka Kościoła i Gwiazda Nowej Ewangelizacji, modli się za nami! 
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