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„Otrzymacie  moc,  gdy  Duch  Święty  zstąpi  na  was,  i  wtedy  będziecie  
moimi  świadkami  [...]  aż  po  krańce  ziemi”  Dz  1:8

Nasze  dzisiejsze  wyzwania  mogą  być  inne,  
ale  poświęcenie  i  odwaga  naszych  
wiernych  nie  muszą  takie  być.  Razem  
możemy  sprostać  wyzwaniu  budowania  
kwitnącej  przyszłości  Kościoła  w  naszej  
diecezji  w  szybko  zmieniającym  się  świecie.

Przedstawiam  wam  ten  plan  z  wielką  
radością  i  ufnością  i  proszę  każdego  z  was,  
abyście  przestudiowali  ten  plan  i  
wielkodusznie  na  niego  zareagowali.

w  Corde  Iesu,

Otwórzmy  się  na  natchnienie  Ducha  
Świętego.  Dobrze  jest  marzyć,  mieć  
nadzieję,  ufać  Bogu.  W  naszej  Diecezji  
widać  już  wiele  oznak  wiosny,

Historia  naszej  diecezji  Portsmouth  pełna  
jest  mężczyzn  i  kobiet,  którzy  wypełniali  
misję  naszego  Pana  w  swoim  czasie.  
Poprzez  modlitwę,  służbę  i  poświęcenie  
budowali  wspólnoty  wiary  i  stawiali  czoła  
wyzwaniom  swoich  czasów,  aby  przybliżać  
ludzi  do  Jezusa  Chrystusa  poprzez  Jego  
Kościół.

Plan  pochodzi  z  mojego  upoważnienia  
jako  Pasterza  Diecezji  i  daje  każdemu  
kierunek,  w  którym  ma  podążać.  Ale  
zasadniczo  jest  to  plan

z  nową  energią,  nową  chęcią  zmiany  i  
współpracy  oraz  nową  chęcią  robienia  
rzeczy  inaczej.  Ufajmy  więc  Bożej  
opatrzności  i  postanówmy  dawać  z  siebie  
wszystko.  Wtedy  rzeczywiście  spełnią  się  
słowa  Pana,  słowa,  które  nas  inspirują  i  
które  podsumowują  ten  plan:  będziecie  
moimi  świadkami.

Rt.  O.  Philip  A.  Egan  BA,  STL,  dr  Biskup  
Portsmouth

pochodzi  od  was,  ludu  i  duchowieństwa  
naszej  diecezji,  od  słuchania  was  i  od  was  
konsultowanych.  Jest  owocem  intensywnej  
modlitwy,  refleksji  i  dyskusji.  Jest  to  plan,  
zainspirowany  Bożą  łaską,  który  –  mam  
nadzieję  i  modlę  się  –  zjednoczy  nas  
wszystkich  we  wspólnym  celu.

Będziecie  moimi  świadkami  to  
dziesięcioletni  plan  misji  dla  naszej  diecezji  
Portsmouth.  Jest  to  plan  odnowy  każdego  
aspektu  naszego  chrześcijańskiego  życia  i  
zaproszenie  do  przyłączenia  się  do  
odnowionego  wysiłku  misyjnego,  by  nieść  
Ewangelię  wszystkim  wokół  nas.
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Jest  to  podróż  dla  Kościoła  i  osobista  podróż  dla  każdego  z  nas.

Duch  Święty  doprowadził  nas  do  tego  momentu.  Czasy  się  zmieniają  i  nie  bez  powodu  
jesteśmy  tutaj.  Żyjemy  w  wieku  misyjnym  i  musimy  znaleźć  nowe  sposoby  naśladowania  
Pana,  głoszenia  Ewangelii  i  przyprowadzania  innych  do  Chrystusa.

Ewangelizacja  polega  zasadniczo  na  wejściu  w  osobowo-namiętną  relację  z  Jezusem  
Chrystusem.  jak  również  sięganie  po  to,  by  przyprowadzać  do  Niego  innych.

Bezpośrednim  celem  tej  pracy  jest  jednostka,  ale  ostatecznym  celem  jest  ewangelizacja  
kultury,  aby  świat,  w  którym  żyjemy,  mógł  zostać  zakwaszony  i  przeniknięty  wartościami  
Chrystusa  i  Jego  Ewangelii.  Jako  chrześcijanie  jesteśmy  wezwani  do  zmiany  świata.

Podstawową  misją  Kościoła  jest  ewangelizacja;  „głosić  Dobrą  Nowinę”  Jezusa  Chrystusa,  
aby  inni  mogli  dobrowolnie  starać  się  zostać  Jego  uczniami  w  Jego  Ciele,  Kościele.  Każdy  
członek  Kościoła  jest  wezwany  do  wzięcia  udziału  w  tym  dziele:  zbliżania  ludzi  do  Jezusa  
Chrystusa  poprzez  Jego  Kościół.

„Idźcie  więc  i  nauczajcie  wszystkie  narody,  udzielając  im  chrztu  w  imię  
Ojca  i  Syna,  i

Duch  Święty”  Mt  28,19
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„Znam  bowiem  plany,  które  mam  wobec  was  –  wyrocznia  
Pana  –  plany  pomyślności,  a  nie  zła,  aby  zapewnić  wam  

przyszłość  i  nadzieję”  Jeremiasz  29:21

Najszybciej  rosnąca  przynależność  religijna  w  Wielkiej  Brytanii  to  „brak”.  Tutaj,  w  naszej  diecezji,  
zmiany  w  praktyce  są  również  głęboko  odczuwalne  i  widzimy  podobne  tendencje.

Jedną  z  możliwych  odpowiedzi  na  te  wyzwania  byłaby  próba  przebrnięcia  przez  kilka  następnych  lat,  
opierając  się  na  krótkoterminowych  środkach,  aby  zachować  obecne  modele  życia  parafialnego,  
służąc  jednocześnie  coraz  mniejszej  liczbie  osób.

W  1960  r.  około  70  000  osób  uczestniczyło  we  Mszy  św.  w  naszej  diecezji,  ożywiając  i  ożywiając  swoje  
wspólnoty.  Do  2019  roku,  na  rok  przed  pandemią,  liczba  ta  spadła  o  połowę  do  32  000,  a  ostatnie  
liczenie  Mszy  św.  w  2021  roku,  choć  wciąż  w  okresie  ograniczeń,  zarejestrowano  około  18  000.

Nie  jest  to  jednak  strategia  trwała.  Nie  tylko  dlatego,  że  materialnie  nie  możemy  znieść  upadku,  ale  
przede  wszystkim  dlatego,  że  nie  pozwoli  nam  to  inwestować  w  realizację  naszej  misji  przyprowadzania  
innych  do  Chrystusa.

Spadek  liczby  księży  diecezjalnych  w  

latach  2022-2042  (szacunek) Posługa  w  naszych  parafiach,  szkołach  i  duszpasterstwach  pochłania  coraz  mniej  środków;  
duchownych,  świeckich  i  finansowych.  Niewiele  z  naszych  parafii,  które  razem  obejmują  około  140  
kościołów,  ma  długoterminową  stabilną  sytuację  finansową.

Frekwencja  na  mszach  i  uczestnictwo  w  sakramentach  stale  spadają  w  miarę  upływu  czasu.  W  miarę  
starzenia  się  naszych  zborów  brakuje  im  wsparcia  witalności  i  aktywności  młodszych  pokoleń.  Więcej  
księży  odchodzi  na  emeryturę  niż  jest  wyświęconych  na  ich  miejsce.  Nasi  księża  są  ciągnięci  w  wielu  
kierunkach,  starając  się  żyć  swoim  powołaniem.

35%  
Spadek  liczby  osób  

przyjętych  do  Kościoła  
katolickiego  w  naszej  Diecezji  

w  latach  2010-2019.

32%  
Spadek  liczby  zawieranych  

małżeństw  w  naszej  
Diecezji  w  latach  2010-2019.

53%  
spadek  frekwencji  na  

mszach  świętych  w  latach  
1960-2019  i  dalszy  spadek  o  

44%  w  latach  2019-2021.

63%

To  jest  nowy  wiek;  jesteśmy  na  terenie  misyjnym.

35%  
Spadek  liczby  chrztów  

udzielanych  w  naszej  
Diecezji  w  latach  2010-2019.

Jak  możemy  współpracować,  aby  sprostać  tym  wyzwaniom?
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W  obliczu  tych  wyzwań  i  patrząc  w  przyszłość  na  następne  dziesięć  lat,  musimy  ponownie  zwrócić  się  z  
ufnością  do  naszego  Zbawiciela,  który  obiecuje  pozostać  z  nami  zawsze,  „aż  do  końca  wieku”.  (Mateusza  
28:20).

Musimy  podziękować  za  ciężką  pracę  naszych  wiernych  katolików  i  zobowiązać  się  do  zachowania  tego,  
co  dobre  i  tego,  co  wciąż  działa.  Musimy  jednak  również  odważnie  stawiać  czoła  wyzwaniom,  przed  
którymi  stoimy.  Musimy  dążyć  do  ożywienia  naszych  wysiłków  na  rzecz  ewangelizacji  świata,  dzielenia  
się  wiarą  poprzez  katechezę  i  dzieła  miłosierdzia  oraz  odbudowy  Kościoła  Bożego  z  pomocą  Ducha  
Świętego.

Aby  to  zrobić,  będziemy  musieli  dokonać  pewnych  radykalnych  zmian  w  sposobie  organizacji  naszego  
życia  parafialnego,  ponownie  analizując  nasze  struktury  i  prace  w  świetle  naszej  dzisiejszej  rzeczywistości.

„A  oto  ja  jestem  z  wami  przez  wszystkie  dni,  aż  do  skończenia  świata”
Mateusza  28:20
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Którzy  wszyscy  są  uczniami  misjonarzami.  Którzy,  niezależnie  od  zajmowanej  pozycji  w  
Kościele  lub  poziomu  formacji,  są  pewnymi  sprawcami  ewangelizacji.

Którzy  tworzą  Kościół  pewny  swojej  tożsamości  i  swojej  roli  w  szerszym  świecie.  Kościół  
katolicki,  który  stara  się  obalić  uprzedzenia  poprzez  przykład  i  świadectwo.

Którzy  żyją  jako  wspólnoty  katolickie,  które  są  w  pełni  żywe,  wzrastają  i  mają  jasne  poczucie  
misji.  Których  parafie,  szkoły  i  duszpasterstwa  są  odpowiednio  obsługiwane  i  mają  środki,  
aby  wychodzić,  czynić  uczniami  i  być  życiodajnymi  wspólnotami.

Którzy  są  odpowiedzialni  za  opiekę  nad  Jego  trzodą  i  wypełnianie  Jego  wielkiego  zadania.  
Ludzie,  którzy  dostrzegają  swoje  wady  i  starają  się  uczyć  z  przeszłości.

Którzy  spotykają  się  jako  wspólnoty  katolickie,  które  nie  boją  się  spojrzeć  poza  mury  parafii  
i  spotkać  się  z  innymi  tam,  gdzie  się  znajdują.  Kościół,  który  bierze  czynny  udział  w  trosce  o  
stworzenie,  który  stara  się  zaradzić  bolączkom  naszych  czasów,  samotności,  izolacji,  
uzależnieniom,  ubóstwu  i  niesprawiedliwości  oraz  który  niesie  wytchnienie  potrzebującym.

Którzy  tworzą  tętniące  życiem  i  przyjazne  wspólnoty  parafii,  szkół,  rodzin  i  osób  
indywidualnych.  Wspólnot,  w  których  każdy  ma  poczucie  przynależności  i  doświadcza  
miłości  wspólnoty  wyznaniowej,  niezależnie  od  pochodzenia,  wieku,  aktualnego  stanu  
życia,  pochodzenia  czy  bliskości  z  Bogiem  i  Jego  Kościołem.

Którzy  pragną  głębszej  relacji  z  Nim  i  których  pragnienie  jest  zaspokajane  przez  inspirującą  
liturgię,  znaczącą  formację,  modlitwę  i  służbę.

„Lecz  Jezus  spojrzał  na  nich  i  rzekł:  U  ludzi  to  niemożliwe,  
ale  u  Boga  wszystko  jest  możliwe”

Mateusza  18:26

Módlmy  się  o  lud  Boży  skoncentrowany  na  Chrystusie...
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Stawianie  
Chrystusa  w  centrum  

wszystkiego,  co  
robimy,  a  zwłaszcza  
celebracji  liturgii.

Laudato  Si  as
Pielęgnowanie  
naszej  młodzieży,  
aby  stać  się

Zarządzanie  naszymi  
zasobami  w  celu  
umożliwienia  misji.

Odpowiadanie  naFormacja  
świeckich  na  
wszystkich  etapach  
życia  i  wiary.

Współpraca  
ekumeniczna  z  innymi  
chrześcijanami  w  
obszarach  o  wspólnym  

priorytecie.

Rozwój  
duszpasterstwa  i  
umożliwienie  
lokalnym  
wspólnotom  

misyjnym  reagowania  na  potrzeby.

Budowanie  
trwałej,  spójnej  
i  skutecznej  
struktury  misji  w  
naszych  parafiach  i  

szkołach.

Zapewnienie  formacji  
przez  całe  życie  dla

dobrymi  szafarzami  
Bożego  stworzenia.

duchowieństwa  do  

wspierania  współczesnego  

duszpasterstwa.

uczniowie  
misjonarze.

1 84 73 62 95

12 13

„Rzekł  do  Niego  Tomasz:  Panie,  nie  wiemy,  dokąd  idziesz.  Skąd  mamy  znać  
drogę?  Rzekł  mu  Jezus:  Ja  jestem  drogą  i  prawdą,  i  życiem.  Nikt  nie  

przychodzi  do  Ojca  inaczej  jak  tylko  przeze  mnie'”  Jana  14:5-6

Rozeznanie  jest  kluczem  do  każdej  transformacji.  Priorytety  określone  w  naszym  
dziesięcioletnim  planie  misyjnym  są  bezpośrednim  wynikiem  ostatnich  dwóch  lat  
spędzonych  na  rozmowach  i  słuchaniu  ludzi  z  całej  diecezji.  Wspólnie  ustaliliśmy  
następujące  priorytety:

Dla  dobra  Ludu  Bożego  dzisiejszego  i  jutrzejszego  każda  lokalna  wspólnota  misyjna  
musi  współpracować,  aby  rozeznać,  jak  zaspokoić  dzisiejsze  potrzeby  Kościoła  i  jak  
najlepiej  rozdysponować  jego  zasoby.  Każdy  z  naszych  wiernych  musi  rozważyć  swój  
potencjał,  aby  żyć  swoim  życiem  jako  narzędzie  Chrystusa.
Każdy  z  naszych  kapłanów  i  diakonów  musi  rozeznać,  jak  najskuteczniej  przeżywać  
swoje  powołanie  i  umożliwić  owocną  misję.
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Evangelii  Gaudium  33

„Duszpasterstwo  w  
duchu  misyjnym  stara  się  porzucić  

postawę  samozadowolenia,  
która  mówi:  'Zawsze  robiliśmy  
to  w  ten  sposób'…  Zapraszam  

wszystkich  do  odwagi  i  
kreatywności  w  tym  zadaniu  

ponownego  przemyślenia  celów,  
struktur,  stylu  i  metod  ewangelizacji  

w  ich  społeczności”.

14 15

„Każdą  latorośl,  która  we  mnie  nie  przynosi  owocu,  usuwa,  a  
każdą,  która  wydaje  owoc,  przycina,  aby  przynosiła  obfitszy  

owoc”  J  15,2

Będziemy  musieli  wspólnie  stawić  czoła  przyszłości,  z  odwagą  
i  nadzieją;  potrzebne  są  ogromne  zmiany,  a  krajobraz  naszej  
diecezji  będzie  wyglądał  inaczej  niż  dzisiaj.

Lokalne  plany  misji  będą  odpowiadać  każdemu  aspektowi  naszego  dziesięcioletniego  planu  misji.  
Rozważą,  w  jaki  sposób  lokalna  wspólnota  modlitewna  będzie  zorganizowana  i  wyposażona  w  środki  
do  realizacji  tych  priorytetów.  Będzie  to  obejmować  rozeznanie,  jak  najlepiej  służyć  misji  Kościoła  w  
ciągu  następnych  dziesięciu  lat,  oraz  podjęcie  decyzji,  które  kościoły  zachować,  a  które  zamknąć.

Z  czasem,  talentem  i  skarbami  uwolnionymi  od  utrzymywania  struktury  z  przeszłości,  będziemy  mieli  
środki,  aby  ponownie  skupić  się  na  naszych  priorytetach  i  utrzymać  Chrystusa  na  pierwszym  miejscu.
Centrum.

Nasze  rozeznanie  doprowadziło  nas  do  wyznaczenia  24  nowo  zdefiniowanych  obszarów  duszpasterskich  
z  naszych  istniejących  parafii.  Obszary  te  będą  działać,  tworząc  pojedyncze  parafie  w  ciągu  najbliższych  
3  do  5  lat.  Będzie  to  kształtowane  i  kierowane  przez  nasze  lokalne  społeczności,  z  lokalnymi  planami  
otrzymanymi  przez  biskupa  Filipa  latem  2023  r.

Kościół  to  znacznie  więcej  niż  fizyczny  budynek;  To  jest  Lud  Boży;  wspólnota  wiary,  która  stara  się  być  
uczniami-misjonarzami  i  inspirować  otaczający  ich  świat.
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Wszystkie  nasze  parafie  zostały  poproszone  o  konsultację  planu  w  ciągu  najbliższych  
kilku  miesięcy,  tak  aby  można  go  było  sfinalizować  do  końca  roku .  Więcej  informacji  
na  temat  planu  można  znaleźć  na  stronie  portsmouthdiocese.org.uk.  Prosimy  o  udział  
w  konsultacjach  parafialnych.

Każdy  z  nas  jest  potrzebny.  Odnowa  naszego  Kościoła,  abyśmy  mogli  urzeczywistnić  
wizję  samego  Jezusa.  Będziecie  moimi  świadkami  to  zaproszenie  dla  każdej  osoby  i  
każdej  parafii  w  całej  diecezji,  aby  wspólnie  wyruszyć  w  tę  podróż.

Łatwo  byłoby  pomyśleć,  że  jest  to  dzieło  diecezji  jako  abstrakcyjnej  organizacji,  
proboszcza  i  kilku  znajomych  wolontariuszy.  Jednak  odnowa  parafii  zależy  od  tego,  czy  
każdy  z  nas  przyjmie  powołanie  do  bycia  uczniami-misjonarzami  z  hojnością  i  miłością.

„Ale  otrzymacie  moc,  gdy  zstąpi  na  was  Duch  Święty,  i  będziecie  
moimi  świadkami  w  Jerozolimie  i  w  całej  Judei  i  Samarii,  i  aż  po  krańce  
ziemi”.  Dzieje  Apostolskie  1:8

ODBIÓR  OSOBISTY
TOBIE
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planować  jako  diecezja,  jako  parafie,  jako  jednostki?

Zastanawiając  się  nad  informacjami,  które  udostępniliśmy;  czy  według  was  są  jakieś  priorytety,  
które  pominęliśmy  w  naszym  dziesięcioletnim  planie  misji?

Czy  jest  jeszcze  jakaś  opinia,  którą  twoja  parafia  chciałaby  dodać?

Czy  jest  coś  jeszcze,  co  powinniśmy  wziąć  pod  uwagę,  rozważając  kształt  zgrupowań  
parafialnych?

•  Co  jeszcze  poza  tym,  co  jest  określone  w  planie,  musimy  zrobić,  aby  to  zrealizować

•

•

•

1918

Pytania  do  refleksji

„Bez  rady  plany  się  nie  udają,  ale  z  wieloma  doradcami  
udają  się” ( Przysłów  15:22).

Jeśli  chcesz  podzielić  się  z  nami  swoją  opinią,  weź  udział  w  
konsultacjach  parafialnych.
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