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Teologiczny
Odbicie

Przyczynili  się  do  tego  świeccy

Będziecie  Moimi  Świadkami.  Wyjaśnię  tło.  
Podstawowym  celem  Kościoła  jest  
ewangelizacja.  Jak  powiedział  kiedyś  św.  
Paweł  VI:  „[Kościół]  istnieje,  aby  
ewangelizować,  to  znaczy,  aby  głosić  i  

nauczać,  aby  być  kanałem  daru  łaski”.  
(Evangelii  nuntiandi:  36)  Ewangelizować  
oznacza  „głosić  Dobrą  Nowinę”  o  Jezusie  
Chrystusie,  aby  inni  mogli  dobrowolnie  
dążyć  do  tego,  by  stać  się  Jego  uczniami  
w  Jego  Ciele,  Kościele.  W  ten  sposób  
wszyscy  mogą  znaleźć  zbawienie  i  zostać  
pociągnięci

program  ani  srebrna  kula.  jak  św.

Na  przestrzeni  wieków  Kościół  odniósł  

znaczne  sukcesy.  Dzisiaj,  nie  zapominając  
o  miliardzie  naszych  braci  i  sióstr  w  innych  
wspólnotach  chrześcijańskich,  jest  prawie  

półtora  miliarda  katolików.  25%  z  nich  
znajduje  się  w  Europie  i  Ameryce  

Północnej,  75%  w  Afryce,  Indiach,  Azji,  
Ameryce  Południowej  i  innych  miejscach.  
Na  przestrzeni  wieków  ludy  Europy  były  

stopniowo  chrzczone  przez  wielu  świętych.  
Jednak  pod  koniec  XVII  wieku  wraz  z  
Oświeceniem  nastąpiła  masowa  zmiana  
w  kulturze  zachodniej.  To  zapoczątkowało  
nowe  sposoby  myślenia  oparte  na  nauce  

empirycznej,  technologii  i  rewolucji  
przemysłowej,  na  tożsamości  narodowej  
oraz  na  nowoczesnych  filozofiach  
społecznych  i  politycznych.  Od  tego  czasu  

w  naszym  postmodernistycznym  świecie  
powstały  inne  siły,  które  są  w  opozycji  do  
wartości  naszej  wiary  chrześcijańskiej.

Jan  Paweł  II  powiedział:  „Na  pewno  nie  
uwodzi  nas  naiwne  oczekiwanie,  że  w  
obliczu  wielkich  wyzwań  naszych  czasów  
znajdziemy  jakąś  magiczną  formułę.  Nie,  
nie  zbawi  nas  formuła,  ale  Osoba  i  

zapewnienie,  które  nam  daje:  Jestem  z  
wami!” (Novo  Millennio  Ineunte:  29)  
Ewangelizacja  polega  zasadniczo  na  
wejściu  w  osobistą  pasję

relacji  z  Jezusem  Chrystusem,  naszym  
Panem  i  Zbawicielem,  On  jest  Mistrzem,  

my,  Jego  uczniowie.  To  jest  nasza  religia:  
jesteśmy  powołani  przez  Niego  
(powołanie);  jesteśmy  przez  Niego  
formowani  (formacja)  i  przez  Niego  
posłani  (apostolat).  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.

Nic  dziwnego,  że  biorąc  pod  uwagę  świat,  
w  którym  żyjemy,  Kościół  w  ostatnich  
czasach  stracił  wiele  ze  swoich  wpływów.  
Obecnie  jest  coraz  mniej  chrześcijan,  

którzy  praktykują  swoją  wiarę.  Co  więcej,  
w  naszym  kraju  w  ciągu  ostatnich  50  lat  

po  cichu  miała  miejsce  rewolucja  religijna,  
dzięki  której  Wielka  Brytania  stała  się  
bardziej  świecka.  Podczas  gdy  dzięki  

imigracji  rozwijają  się  inne  religie,  w  
szczególności  islam,  miliony  innych  
porzuciły  swoją

planować  poprzez  „pokazy  objazdowe”  
na  wyspach  i  na  kontynencie.  Dodano  
również  wiele  pomysłów  z

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

obszerna  ankieta  Tysiąc  głosów  i  tysiące  
osób,  które  wniosły  swój  wkład

Przedstawiam  wam  ten  plan.  Nosi  tytuł  
Będziecie  moimi  świadkami.  Jest  to  
dziesięcioletni  plan  misji  dla  naszej  
diecezji  Portsmouth,  dla  naszych  parafii  i  

szkół,  dla  duchowieństwa  i  wiernych.  Jest  
to  plan  odnowy  każdego  aspektu  naszego  
chrześcijańskiego  życia  i  zaproszenie  do  
przyłączenia  się  do  odnowionego  wysiłku  
misyjnego,  aby  nieść  Ewangelię  wszystkim  
wokół  nas,  a  zwłaszcza  ludziom  w  
potrzebie.

do  konsultacji  synodalnej.  Jest  to  plan,  
zainspirowany  Bożą  łaską,  który  –  mam  
nadzieję  i  modlę  się  –  zjednoczy  nas  
wszystkich  we  wspólnym  celu.

w  wieczną  więź  z  Trójcą  Przenajświętszą,  
Ojcem,  Synem  i  Duchem  Świętym.  Każdy  
członek  Kościoła  jest  wezwany  do  wzięcia  
udziału  w  tym  dziele:  zbliżania  ludzi  do  
Jezusa  Chrystusa  poprzez  Jego  Kościół.

Ewangelizacja  jest  zawsze  działaniem  
dwukierunkowym:  ad  intra  i  ad  extra.  
Chodzi  o  ewangelizację  nas  samych  (ad  
intra)  –  wysiłek  na  całe  życie  –  a  także  o  
docieranie  do  innych  (ad  extra)  przez  
naszą  modlitwę,  przykład,  słowa  i  czyny  
charytatywne.  Nie  ma

Przedstawiam  wam  ten  plan  z  wielką  
radością  i  ufnością.  Plan  pochodzi  z  
mojego  upoważnienia  jako  Pasterza  
Diecezji  i  daje  każdemu  kierunek,  w  
którym  ma  podążać.  Jest  to  plan,  który  
ma  na  celu  oparcie  się  na  poprzednich  
planach,  w  tym  Go  Out  and  Bear  Fruit  
(2003)  i  Convocation  Clery  (2017).  Ale  jest  
to  plan,  który  zasadniczo  pochodzi  od  
was,  ludzi  i  duchowieństwa  naszej  diecezji,  
od  słuchania  was  i  konsultowania  się  z  
wami.  Jest  owocem  intensywnej  modlitwy,  
refleksji  i  dyskusji.  Duchowni  dyskutowali  
nad  planem  zbiorowo,  na  zgromadzeniach  
kanonicznych  iw  grupach  lokalnych.

MAMY  PLAN

Machine Translated by Google



6 7

Czynniki  zewnętrzne  i  wewnętrzne  
osłabiają  więc  misję  Kościoła.  Jednak  
słowa  Jezusa  wciąż  rozbrzmiewają  w  

naszych  sercach:  „Dana  mi  jest  wszelka  
władza  w  niebie  i  na  ziemi.  Idźcie  więc  i  
czyńcie  uczniami  wszystkie  narody,  
chrzcząc  je  w  imię  Ojca  i  Syna  i  Ducha  
Świętego,  ucząc  je  przestrzegać  
wszystkiego,  co  wam  przykazałem.  A  oto  
ja  jestem  z  wami  zawsze,  aż  do  końca  
świata”.  (Mateusza  28:16-20) .  Są  to  
słowa,  które  przemawiają  z  mocą.  Z  
pewnością  przemawiają  do  nas  z  mocą?  
Mówią  nam,  że  naszym  odwiecznym  
zadaniem  jako  członków  Ciała  
Chrystusowego  Kościoła  jest  bycie  
ewangelizatorami.

W  Nowym  Testamencie  kairos  oznacza

Wierzenia  chrześcijańskie,  związki  

kościelne  i  praktyki  religijne.  Sondaże  
pokazują,  że  ponad  połowa  populacji  
twierdzi,  że  jest  „nikim”,  czyli  nie  wyznaje  
żadnej  religii.  Większość  z  nas  jest  zbyt  
dobrze  zaznajomiona  z  tym  z  naszych  
własnych  rodzin.

Jak  zareagował  Kościół?  Bożą  pomocą  
okazał  się  Sobór  Watykański  II  
(1962-1965),  zwołany  przez  św.  Jana  
XXIII.  Sobór  powrócił  do  podstaw,  aby  
unowocześnić  każdy  wymiar  życia  

chrześcijańskiego  na  rzecz  ewangelizacji  
współczesnego  świata.  Sobór,  wraz  z  
ruchami  reformatorskimi,  które  
zapoczątkował,  oraz  licznymi  zmianami  

liturgicznymi,  kanonicznymi  i  
praktycznymi,  które  w  nim  zaszły,  sprawił,  
że  Kościół  stał  się  o  wiele  bardziej  

elastyczny,  zdolny  do  misji  w  XXI  wieku.  
Jego  zadanie  wciąż  trwa,  dlatego  
nauczanie  Kościoła  i  kierunek  wyznaczony  
przez  Sobór  Watykański  II  pozostają  dla  
nas  dziś  zawsze  stałym  i  wciąż  świeżym  
punktem  odniesienia.

ćwiczyć.  Utrwaliły  się  różne  punkty  
widzenia  w  Kościele.

Jeśli  jednak  zmiany  kulturowe  wpłynęły  
na  wiarę  i  praktykę,  musimy  również  
przyznać,  że  sam  Kościół  w  swojej  
kulturze  wewnętrznej  często  nie  reagował  

adekwatnie.  Dzisiaj  niektórzy  katolicy  
traktują  swoją  wiarę  poważnie,  inni  
mniej:  ponad  90%  nie

Kryzys  nadużyć  duchownych  i  opieka  
nad  ofiarami  była  przyczyną  wielkiego  

skandalu,  podważając  zaufanie  i  
wysysając  energię.  Niektórzy  katolicy  są  
bardzo  tradycyjni.  Inni  domagają  się  
zmian,  zwłaszcza  w  nauczaniu  Kościoła  
na  temat  moralności  seksualnej,  kwestii  
LGBTQi+  i  roli  kobiet.  Wielu  potępia  to,  
jak  nowe  formy  klerykalizmu  

uniemożliwiają  świeckim  zaangażowanie  
i  odpowiedzialność.

W  swojej  książce  Let  us  Dream  (2020)  
papież  Franciszek  mówi  o  świecie  i  
Kościele  jako  o  momencie  kairos.

„A  oto  Ja  jestem  z  wami  
przez  wszystkie  dni,  aż  do  
skończenia  świata”  Mt  28,20
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nasz  poziom  lokalny  ma  wiele  własnych  

szczególnych  wyzwań.

wyrażenie."  Rzeczywiście,  aby  skuteczniej  

przekazywać  Ewangelię  w  tej  nowej,  

postmodernistycznej  kulturze  i  przekazywać  

orędzie  Chrystusa  zwłaszcza  młodym,  

moglibyśmy  wypróbować  nowe  metody,  

nowe  sposoby  wyrażania  się  i  nowe  środki.  
Aby  to  zrobić,  musimy  oczywiście  modlić  się  

o  ogromną  kreatywność.

Jedną  z  opcji  byłoby  kontynuowanie  drogi,  

na  której  jesteśmy,  robiąc  to,  co  robimy  
teraz,  z  większą  ilością  tego  samego,  w  

nadziei,  że  jakoś  wszystko  się  ułoży.  Czy  

Jezus  nie  obiecał,  że  Jego  Kościół  nigdy  nie  

upadnie?  Jednak  Jezus  nigdy  nie  obiecywał,  

że  Kościół  nie  zawiedzie  w  tym  lub

charyzmaty,  dary  i  talenty.  Chodzi  o  to,  by  

stać  się  sługami  wychodzącymi  na  zewnątrz  

i  parafiami  służebnymi,  przyjmować  obcych  

i  troszczyć  się  o  biednych,  samotnych  i  tych,  

którzy  są  na  marginesie.  Chodzi  o  szanowanie  

i  pielęgnowanie  Bożego  stworzenia  oraz  o  

prostsze  życie.  Chodzi  o  łączenie  się  z  

naszymi  młodymi  ludźmi,  którzy  obecnie  

masowo  opuszczają  Kościół,  i  znalezienie  

sposobów,  aby  pomóc  im  spotkać  się  z  
Osobą  Chrystusa.

Chrystus  jest  z  nami  iw  tej  chwili  Duch  Święty  

działa  w  sercach,  nakłaniając  ich  do  Niego.  

To  jest

Życie  i  misja  Kościoła,  Tajemnica,  w  którą  

należy  wierzyć,  Tajemnica,  którą  należy  

celebrować,  Tajemnica,  którą  należy  

przeżywać.  Przemieniająca  moc  Eucharystii  

buduje  obraz  Chrystusa  zaszczepiony  w  nas  

podczas  chrztu,  wiążąc  nas  razem  jako  Ciało  

Chrystusa.  Rzeczywiście,  przyjmując  

Chrystusa  w  Eucharystii,  stajemy  się  tym,  co  
jemy.  Jak  ujął  to  kiedyś  św.  Augustyn:  „Jeśli  

jesteście  ciałem  i  członkami  Chrystusa,  to  

wasz  sakrament  jest  złożony  na  Stole  

Pańskim;  to  jest  wasz  sakrament,  który  

przyjmujecie.  Na  to,  czym  jesteś,  odpowiadasz  

„Amen” („tak,  to  prawda!”)  i  odpowiadając  

na  to,  wyrażasz  na  to  zgodę.

Gdyż  słyszysz  słowa  „Ciało  Chrystusa”  i  

odpowiadasz  „Amen”.  Bądź  więc  członkiem  

Ciała  Chrystusa,  aby  twoje  „Amen”  było  

prawdziwe”.  (Katechizm  Kościoła  Katolickiego:  

1396)  Odnowa  duchowa  wymaga  głębokiego  

czerpania  z  tego  niewyczerpanego  źródła  

zbawienia.  Każdy  z  nas  jest  powołany

to  konkretne  miejsce.  Pomyśl  o  Afryce  

Północnej.  We  wczesnym  Kościele  była  to  

ziemia  św.  Cypriana,  św.  Augustyna  i  Ojców  

Kościoła,  jednak  do  VII  wieku  chrześcijaństwo  

w  tych  częściach  zostało  całkowicie  

zniszczone.  Możliwe,  że  w  nadchodzących  

dziesięcioleciach  Kościół,  kontynuując  swój  

powolny  upadek,  może  zniknąć  z  Wielkiej  
Brytanii.

nie  oferowany  przez  nas  „produkt”  jest  

wadliwy,  ale  zdolność  ludzi  w  zapracowanej,  

konsumpcyjnej  kulturze,  pełnej  pilnych  

wymagań,  do  usłyszenia  wewnętrznego  
głosu  i  wezwania  Boga.

Zawsze  będzie  obejmowała  szeroką  gamę  

ludzi  na  wszelkiego  rodzaju  różnych  
poziomach  nawrócenia,  wiary  i  

zaangażowania.  Będą  w  nim  ludzie  różnych  

typów,  różnych  gustów,  różnych  stylów.  

Katolicyzm  nigdy  nie  jest  religią  typu  „albo  

jesteś  w,  albo  nie”.  To  duży  statek  z  szeroką  

gamą  miejsc  i  usług.  Ale  jeśli  będziemy  

współpracować  z  Bożą  łaską  przez  te  

następne  lata,  możemy  sobie  wyobrazić  

głęboką  odnowę,  z  głębszym  zaangażowaniem  

i  świadomością  misyjną.  marzę  o

Jego  Kościół  pochodzi  od  Pana

Istnieje  jednak  inna  opcja.  Zapożyczmy  i  

odwróćmy  zdanie  św.  Ignacego  Loyoli:  

„pracować  tak,  jakby  wszystko  zależało  od  

Boga  i  modlić  się  tak,  jakby  wszystko  zależało  

od  nas”
(Katechizm  Kościoła  Katolickiego:  2834).  

Innymi  słowy,  moglibyśmy  rozpoznać,  że  

żyjemy  w  nowej  epoce  apostolskiej.  Możemy  

spróbować  zawrócić  statek.

Chodzi  o  poszukiwanie  tych,  którzy  odeszli.  

Chodzi  o  zaangażowanie  wszystkich  członków  

kościoła  w  zbawczą  misję  Pana  i  stworzenie  

dla  nich  miejsca  na  wniesienie  własnego  
wkładu

Nie  możemy  być  blisko  Chrystusa  bez

uzdrowić  i  odświeżyć  kulturę  wewnętrzną

moment  kairosu.  Wszystkie  światowe  trendy  
znajdują  odzwierciedlenie  na  naszym  poziomie  lokalnym  i

Jako  katolicy  zawsze  kusi  nas  skupienie  się  

na  zmianie  struktur  i  instytucji,  zmianie  

parafii  i  szkół,  zmianie  praktyk,  a  nawet  

doktryn.  Jesteśmy  ekspertami  w  mówieniu  o  

Kościele,  majątku,  pieniądzach,  strukturach.  

To  prawda,  że  zmiany  strukturalne,  w  

szczególności  przejście  na  bardziej  

„synodalny”  sposób  pracy,  zwłaszcza  w  

naszych  parafiach  i  wspólnotach,  mają  

kluczowe  znaczenie.  Musimy  zmienić  sposób,  

w  jaki  współpracujemy,  duchowni  i  świeccy,  

i  musimy  skuteczniej  dzielić  odpowiedzialność  

za  misję  Kościoła.  Musimy

Ludzie  są  do  tego  stworzeni  i  nic  z  tego  nie  

jest  możliwe  bez  relacji  z  Bogiem.  

Chrześcijaństwo  odpowiada  na  najgłębsze  

pragnienia  ludzkości.  Daje  przyjaźń  z  

Chrystusem,  nieśmiertelność,  poczucie  

przynależności  do  Jego  Ciała  Kościoła.  Daje  

łaskę,  energię  i  moc  do  czynienia  rzeczy  

niemożliwych,  do  znoszenia  choroby,  

cierpienia,  smutku,  śmierci.  Nadaje  życiu  

sens  i  cel;  stanowi  podstawę  etyki;  buduje  

wspólnotę;  zachęca  do  poświęcenia  i  służby  

ubogim.

Tu  nie  chodzi  tylko  o  Kościół  Pana;  chodzi  o  
Pana  Kościoła.  Tak  naprawdę  chodzi  o  naszą  

relację  z  Jezusem  Chrystusem.  Tak  naprawdę  

chodzi  o  zmianę  nas  samych,  zmianę  siebie,  

głęboką,  radykalną  duchową  odnowę  jako  

jednostki,  o  to,  jak  myślimy  i  żyjemy,  jak  

kochamy  innych,  jak  współpracujemy  z  
jednym  razem  i  jak  brać  odpowiedzialność.  

Chodzi  o  powołanie  do  świętości  i  

autentyczności.  Musimy  postawić  Chrystusa  

w  centrum  naszego  życia,  zgodnie  z  Jego  

przykazaniem:  „Bądźcie  świętymi,  bo  ja  

jestem  święty”.  (1  Piotra  1:16)  W  ten  sposób  

będziecie  moimi  świadkami.

Potrzebujemy  kreatywności,  która  wypływa  

z  wierności  Chrystusowi  i  prowadzenia  przez  

Ducha  Świętego.  Potrzebujemy  kreatywności,  

która  pochodzi  z  pozostania  absolutnie  

wiernym  naszemu  katolikowi

Diecezja  w  lepszej  kondycji,  wewnętrznie  
uzdrowiona  i  odnowiona,  z  nowymi  twarzami,  

młodymi  rodzinami,  większą  liczbą  powołań  
i  żniwem  ruchów  kościelnych.

Modlę  się  więc  o  głęboką  duchową  odnowę.  

Modlę  się,  aby  każdy  członek  diecezji  był  z  

pasją  zaangażowany  w  nową  ewangelizację,  

w  misję  i  służbę.  Modlę  się  o  przemianę  

przemieniającą,  abyśmy  za  dziesięć  lat  mogli  

przekazać  wspaniałe  dziedzictwo  młodzieży  

obecnie  uczęszczającej  do  naszych  szkół,  

kapłanom  będącym  w  trakcie  formacji,  

dorastającym  rodzinom  i  tętniącym  życiem  

wspólnotom  parafialnym.  Katolicyzm  jest  

zawsze  szerokim  namiotem.  Jego  ściany  są  

porowate.

Nasza  diecezjalna  wizja  Zbliżania  ludzi  do  

Jezusa  Chrystusa  poprzez

Chodzi  o  to,  aby  nie  poświęcać  całego  

naszego  czasu,  pieniędzy  i  energii  na  budynki  

kościelne,  zakłady  i  mienie,  kiedy,  szczerze  

mówiąc,  nie  ma  w  nich  zbyt  wielu  ludzi,  ale  

bardziej  świadomie  skierować  nasze  środki  

na  misję.

wyznaczony  czas,  czas,  w  którym  Bóg  działa,  
czas,  w  którym  warunki  są  odpowiednie  do  

wykonania  decydującego  działania,  dogodny  

i  decydujący  moment.  wierzę

Tradycyjny,  ale  całkowicie  otwarty  na  

poszukiwanie  nowych  sposobów  interakcji  z  

dzisiejszymi  ludźmi.  Problem  nie  dotyczy  

nowej  religii,  nowych  doktryn  czy  innej  wiary.  
Nie,  problem  dotyczy  Ducha  Świętego  i  

twórczego  odpowiadania  na  łaskę  Bożą  w  

naszym  własnym  życiu  i  wyzwaniach,  przed  

którymi  stoimy.

głęboki  i  trwały  szacunek  i  miłość  do  Niego  
w  Ofierze

Mszy  św.  Eucharystia  jest  „źródłem  i  
szczytem”  Mszy  św

„docierając”  do  milionów  ludzi  wokół  nas,  

zagubionych  w  wierze  i  niezrzeszonych.

Będziecie  moimi  świadkami.  Nie  wolno  nam  
lekceważyć  trudności

słowa:  „Idźcie…  i  czyńcie  uczniami  wszystkie  

narody”.  Chodzi  o  sięganie  i  sięganie  –  

„sięganie”  do  wielu  katolików,  aby  rozniecić  

płomień  migoczących  knotów  i
osobiście  odnowić  naszą  relację  z  Chrystusem  
w  Eucharystii,  abyśmy  mogli  otrzymać  od  

Niego  siłę

Diecezja  Portsmouth  jest  na  takim  poziomie

Moglibyśmy  dążyć  do  pogłębienia  wiary  w  

nas  samych  i  bardziej  efektywnego  i  

atrakcyjnego  proponowania  wiary  innym.  

Moglibyśmy  odpowiedzieć  na  wezwanie  św.  

Jana  Pawła  II  do  nowej  ewangelizacji,  

ewangelizacji  „nowej  w  swoim  zapale,  nowej  
w  swoich  metodach  i  nowej  w  swojej

i  wyzwania.  Ewangelizacja  może  wydawać  

się  niemożliwą  ambicją,  jak  chłosta  martwego  

konia.  Jednak  kwestia  religii  nigdy  nie  zniknie.  

Każdy  człowiek  chce  być  szczęśliwy,  być  

kochanym,  należeć,  żyć  wiecznie.naszej  diecezji.  A  więc  tak,  nowym  sposobom  

pracy.  Ale  to,  co  jest  naprawdę  potrzebne,  

sięga  znacznie  głębiej.

Daje  spoiwo,  które  sprzyja  spójności  

społecznej.  Jako  katolicy  tak,  stajemy  przed  

wieloma  wyzwaniami.  Jednak  ta  ziemia  jest  

żyznym  polem  misyjnym.  Przekop  się  przez  

skalistą  ziemię,  a  woda  wezbierze,  nawet  

jeśli  jest  brudna.  Mogą  istnieć  grupy  

działające  przeciwko  nam,  ale  rzadko  spotyka  
się  bezpośrednią  wrogość.  To  może  być  

trudne,  ale  nie  ma  powodu  do  przygnębienia.
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„Otrzymacie  moc,  gdy  Duch  
Święty  zstąpi  na  was,  i  
wtedy  będziecie  moimi  
świadkami  [...]  aż  po  krańce  
ziemi”  Dz  1:8

w  Corde  Iesu,

wytrwać  w  Jego  posłannictwie.

prawo  marzyć.  Słusznie  jest  mieć  
nadzieję.  Dobrze  jest  ufać  Bogu.  W  naszej  
diecezji  jest  już  wiele  oznak  wiosny,  z  
nową  energią,  nowym  entuzjazmem,  
nową  gotowością  do  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

Polecam  więc  ten  plan  każdemu  z  was.  
Proszę  każdego  z  was,  aby  przestudiował  
ten  plan  i  wielkodusznie  na  niego  
odpowiedział.  Proszę  was,  abyście  
odpowiedzieli  na  wezwanie  Chrystusa  do  
głoszenia  Ewangelii.  To  jest  moment  
kairos:  otwórzmy  się  na  natchnienie  
Ducha  Świętego.  To  jest

Ponadto  Matka  Najświętsza  jest  naszą  

najpotężniejszą  pomocnicą,  orędowniczką  
przed  tronem  Bożym,  naszą  opiekunką  i  

najskuteczniejszym  pośrednikiem  łaski  
Bożej.  Nasza  diecezja  Portsmouth  jest  
poświęcona  Maryi  Niepokalanej,  dlatego  

Najświętsza  Maryja  Panna  jest  w  
szczególny  sposób  naszą  Matką,  Matką  
naszego  duchowieństwa  i  naszego  ludu,  
Matką  naszych  szkół  i  parafii.  Ona,  wraz  
z  mądrym  Biskupem  św.  Edmundem  z  
Abingdon,  naszym  Drugim  Patronem  i  
inspirującym  patronem  naszej  młodzieży,  
błogosławionym  Pier  Giorgio  Frassatim,  
nawet  teraz  żarliwie  modli  się  za  nas.  
Jeśli  modlimy  się,  jeśli  pozostajemy  
wierni,  jeśli  dajemy  święty  przykład,  jeśli  
postępujemy  mądrze,  wdrażając  
przemyślaną  strategię,  która  ma  na  celu  
przybliżenie  ludzi  do  Jezusa  Chrystusa  
poprzez  Jego  Kościół,  to  z  pewnością  
możemy  odważyć  się  mieć  nadzieję,  że  
Bóg  zachowaj  nas,  a  co  więcej,  
pobłogosław  nas  wzrostem  w  
nadchodzących  czasach.

1  0 1  1
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Mateusza  28:19
„Idźcie  i  nauczajcie  wszystkie  narody”

3.  NAWRACAĆ  KATOLIKÓW

Jana  6:55-56

Duch  zstępuje  na  ciebie”  Dz  1,8

1.  WYJŚĆ  NA  MISJĘ  DO  WSZYSTKICH

2.  BYĆ  CAŁKOWICIE  ZALEŻNYM  OD  DUCHA  ŚWIĘTEGO

„Kto  spożywa  moje  ciało  i  pije  moją  krew,  
żyje  we  mnie,  a  ja  żyję  w  nim”

„Otrzymacie  moc,  gdy  Święty

4.  STAĆ  SIĘ  SŁUGAMI  ZEWNĘTRZNYMI

„Wszystko,  co  uczyniliście  jednemu  z  tych  
braci  moich  najmniejszych,  mnieście  uczynili”  

Mt  25,40

Wizja  diecezjalna
Ten  Dziesięcioletni  Plan  Misyjny  poszukuje  nowych  sposobów  budowania  na  tym,  co  było  wcześniej  i  realizacji  naszej  
diecezjalnej  wizji  zbliżania  ludzi  do  Jezusa  Chrystusa  poprzez  Jego  Kościół.

Aby  wszystkie  nasze  wspólnoty  parafialne  i  szkolne  stawały  
się  coraz  bardziej  zewnętrznymi  ośrodkami  służby,  
jaśniejszymi  latarniami  misji,  dialogu  i  służby  wszystkim  
wokół,  a  zwłaszcza  ubogim,  bezdomnym,  potrzebującym.

Abyśmy  pomagali  wszystkim  katolikom,  zwłaszcza  tym,  
którzy  jeszcze  nie  praktykują,  w  osiągnięciu  głębszej  osobistej  
relacji  z  Jezusem  Chrystusem  w  Najświętszej  Eucharystii,  by  
byli  bardziej  świadomymi  uczniami  i  rozeznając  swoje  
charyzmaty,  by  bardziej  aktywnie  angażowali  się  w  misję  Kościoła.

Ostatni  plan  misji  dla  naszej  diecezji,  Wyjdź  i  przynoś  owoce,  został  opublikowany  w  2005  roku  przez  biskupa  
Crispiana  Hollisa,  ówczesnego  biskupa  Portsmouth,  po  długim  okresie  rozeznania.  Położył  szczególny  nacisk  na  
centralne  miejsce  Eucharystii  w  sercu  naszego  życia  jako  katolików  i  był  świadkiem  rozwoju  obszarów  duszpasterskich.

Przechodząc  od  utrzymania  do  misji,  bardziej  ufamy  Bogu  
poprzez  modlitwę,  błagając  Ducha  Świętego,  aby  inspirował  
naszych  duchownych  i  świeckich  nieustanną  radością  i  
kreatywnością  do  rozwijania  i  realizowania  nowych,  
innowacyjnych  posług  i  sposobów  życia  chrześcijańskiego.

Abyśmy  umożliwili  jeszcze  większej  liczbie  osób  usłyszenie  
Ewangelii  i  poznanie,  służenie  i  kochanie  Jezusa  Chrystusa  w  

zbawczej  wspólnocie  Jego  Kościoła  katolickiego,  aby  trwając  
w  wierze,  nadziei  i  miłości,  pewnego  dnia  osiągnęły  szczęście  
w  Niebie.
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Dotychczas...

Duch  mówi  do  
kościołów”

Objawienie  3:22

„Kto  ma  uszy,  

niechaj  słucha,  co

W  spotkaniu  duchowieństwa  w  listopadzie  2021  r.  uczestniczyło  ponad  90  księży  i  diakonów.  Dwa  dni  poświęcono  na  refleksję  
nad  opiniami  z  Przeglądów  Obszarów  Duszpasterskich,  omówienie  pojawiających  się  priorytetów  i  dzielenie  się  przemyśleniami  
oraz  modlitwę.

Niektóre  z  tego,  co  słyszeliśmy,  wzywały  do  szerszej  reformy  Kościoła,  a  niektóre  wzywały  do  powrotu  do  wcześniejszych  

tradycji.  Niektóre  z  tych  kwestii,  takie  jak  wyświęcanie  kobiet  i  żonatych  księży  lub  powszechny  powrót  do  Mszy  łacińskiej,  
wykraczają  poza  zakres  naszej  diecezji.

Ostatnie  dwa  lata  pandemii  COVID-19  były  trudne.  Ale  był  to  również  
czas  szansy  i  nadziei  dla  naszej  diecezji,  która  kroczyła  ścieżką  rozeznania,  
aby  uformować  nasz  plan  misji  na  następne  dziesięć  lat.

Przeglądy  obszarów  duszpasterskich,  podczas  których  duchowni  
spotykali  się  na  swoim  obszarze  duszpasterskim,  aby  omawiać  wyzwania  
i  możliwości  związane  z  ich  lokalnym  kontekstem,  dostarczyły  bogactwa  
mądrości  i  wglądu  z  całej  diecezji.

Usłyszeliśmy  wiele  różnych  odpowiedzi.  Jest  wiele  rzeczy,  z  których  jesteśmy  słusznie  dumni  i  chcielibyśmy,  aby  dalej  kwitły.  
Stoimy  również  w  obliczu  wyzwań,  a  niektóre  z  nich  są  bardzo  głęboko  odczuwane;  istnieje  silne  pragnienie  zmiany.

Tysiąc  głosów,  ankieta  diecezjalna  przeprowadzona  w  grudniu  2020  r.,  
została  zaszczycona  udziałem  1775  osób,  które  podzieliły  się  ponad  40  
000  komentarzami  i  momentami  osobistych  przemyśleń.

W  styczniu  2023  r.  bp  Filip  zleci  sporządzenie  ostatecznego  dokumentu  i  ustanowienie  w  naszej  diecezji  Roku  Modlitwy  do  
Ducha  Świętego.  Będzie  to  oznaczać  początek  realizacji  naszego  dziesięcioletniego  planu  misji.

Opracowanie  długoterminowego  planu  dla  każdej  organizacji  jest  
poważnym  przedsięwzięciem.  Spędziliśmy  ostatnie  dwa  lata  słuchając  i  
rozmawiając  z  ludźmi  z  całej  diecezji;  duchownych,  zakonników  i  
świeckich.  Zostaliśmy  wyzwani  i  zachęceni  przez  to,  co  usłyszeliśmy,  
pomogło  nam  to  rozpoznać,  „co  Duch  mówi  do  kościoła” (Objawienie  
3:22).

Synod  dał  nam  kolejną  możliwość  wysłuchania  ponad  5000  osób  z  całej  diecezji.  Wszystkie  odpowiedzi  udzielone  podczas  
tego  dwuletniego  procesu  rozeznania  zostały  przejrzane,  zebrane  i  poddane  refleksji.  To  pozwoliło  nam  być  poruszonym  
tym,  co  widzieliśmy  i  słyszeliśmy,  abyśmy  z  kolei  mogli  wybrać,  co  robić  i  jak  postępować,  aby  uzdrowić,  naprawić  i  wzrastać  
przez  następne  dziesięć  lat.

Priorytety,  które  się  wyłoniły  i  które  tworzą  nasz  dziesięcioletni  plan  misji,  są  bezpośrednim  wynikiem  tego  procesu  
rozeznania.  Osiągnęliśmy  już  ostatni  etap  tego  procesu  wspólnego  definiowania  tego,  co  musimy  zrobić.  Przedstawiamy  
wam  ten  dokument  i  prosimy  każdego  z  was  o  spotkanie  w  lokalnych  wspólnotach  wyznaniowych  w  celu  przedyskutowania  
i  rozeznania,  jakie  możliwości  może  on  przynieść  waszej  diecezji,  lokalnej  społeczności  i  osobistej  relacji  z  Jezusem  Chrystusem.

W  ciągu  ostatnich  kilku  miesięcy  wyłaniające  się  priorytety  naszego  planu  misyjnego  były  rozważane  przez  szereg  grup  w  
całej  diecezji,  w  tym:  nasi  księża  na  emeryturze,  nasi  seminarzyści,  nasze  komitety  wikariatu  ewangelizacji,  edukacji  i  powołań,  
nasza  rada  powiernicza,  nasza  dyrektorom  szkół,  naszej  diecezjalnej  radzie  duszpasterskiej  i  ogólnie  naszym  wiernym  na  
zgromadzeniach  na  wyspie  Wight,  w  Guernsey,  Jersey  i  Basingstoke.

Czas,  jaki  ludzie  poświęcili  na  udział  w  tym  procesie,  jest  świadectwem  pragnienia,  aby  Kościół  wypełniał  swoją  misję  w  tych  
czasach  i  jesteśmy  wdzięczni  za  okazaną  uprzejmość  i  hojność.

The
Podróż
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Kontekst

„Bo  któż  z  was,  
chcąc  zbudować  

wieżę,  nie  usiądzie  
wpierw  i  nie  obliczy  
kosztów,  czy  ma  na  

wykończenie?”

„Nie  upadamy  

więc  na  duchu.

Łukasza  14:28

Chociaż  nasze  

zewnętrzne  „ja”  

niszczeje,  nasze  

wewnętrzne  „ja”  

odnawia  się  z  dnia  

na  dzień”  2  
Koryntian  4:16

kapłaństwa  i  modlimy  się,  aby  w  

nadchodzących  latach  pojawiło  się  ich  

znacznie  więcej.

jego  fale  uderzeniowe  przyspieszyły  a

źródło  i  szczyt  naszego  życia.

•  Historia  naszej  Diecezji  pełna  jest  kobiet  i  
mężczyzn,  którzy  niestrudzenie  

pracowali  i  wiele  poświęcili,  aż  do  

męczeństwa,  aby  pełnić  misję  Jezusa  i  

przekazywać  wiarę.

Od  zakończenia  Soboru  nasze  społeczeństwo  

przeżywa  okres  bezprecedensowych  zmian.  

Przyspieszająca  radykalna  zmiana  wartości  

kulturowych  wykluczyła  Boga  i  społeczność  
z  naszego  życia;  ludzie  stali  się  bardziej  

indywidualistyczni  i  mniej  związani  z  Bogiem  
i  bliźnim.

•  Nasi  księża  i  osoby  konsekrowane  ciężko  

pracują,  aby  gromadzić  i  przewodzić  
wspólnotom  wiary  i

Zmiany  te  wywarły  dalekosiężny  wpływ  na  

Kościół,  co  wywołało  wiele  dyskusji  i  troski  o  

naszą  przyszłość.

•  Obecnie  wielu  pracuje  na  wiele  różnych  

sposobów,  aby  zachować  nasze

różnorodność  nas  wzbogaca,  ponieważ  jest  dla  

nas  także  wyzwaniem  do  reagowania.

aby  umożliwić  jak  największej  liczbie  
celebrowanie  Eucharystii  jako

•  Obecnie  wspieramy  10  mężczyzn  w  

seminariach  rozeznających  swoje  
powołanie  do  sacrum

W  tym  roku  obchodzimy  60.  rocznicę  

otwarcia  Soboru  Watykańskiego  II,  zwołanego  

przez  papieża  św.  Jana  XXIII,  aby  zająć  się  

drastycznymi  zmianami  w  zachodnim  

społeczeństwie.

•  Nasi  nauczyciele,  dyrektorzy,  dyrektorzy  

szkół  i  kapelani  służą  ponad  31  000  
dzieci  i  ich  rodzinom  za  pośrednictwem  

naszych  szkół.

•  Nasza  posługa  w  szpitalach,  więzieniach  i  

na  uniwersytetach  oraz  liczne  programy  

pomocowe,  które  są  wspierane  w  całej  

diecezji,  ożywiają  Ewangelię  poprzez  

towarzyszenie,  wsparcie  i  duchowe  

pocieszenie.

Jesteśmy  błogosławieni  tysiącami

zmiany  w  społeczeństwie  i  Kościele  w  

sposób,  którego  nigdy  nie  planowaliśmy.  

Wyzwania,  przed  którymi  stoimy,  

odzwierciedlają  te,  których  doświadcza  świat  
zachodni.

Jednak  wpływ  coraz  bardziej  świeckiej  kultury  

jest  głęboko  odczuwalny.  Słyszeliśmy,  że  

utrata  wiary  w  nasze  społeczeństwo,  nasze  

zmagania  o  utrzymanie  pokoleń  urodzonych  

po  1960  roku  i  nasze  stale  kurczące  się  

wspólnoty  katolickie  to  realne  obszary

wolontariuszy  służących  Kościołowi  na  

wiele  różnych  sposobów,  na  przykład  

w  posługach,  w  radach  parafialnych,  w  
chórach,  katechezie  i  charytatywnej  

pracy  społecznej.

Nasi  księża  są  ciągnięci  w  wielu  kierunkach,  

napinając  siebie  i  swoje  harmonogramy,  aby  
żyć  swoim  powołaniem,  odprawiać  Msze  św.,  

wysłuchiwać  spowiedzi,  przygotowywać  

wiernych  do  sakramentów  i  podejmować  
liczne  obowiązki  życia  parafialnego  i  

diecezjalnego.  Wielu  nie  bierze  dnia  wolnego,  

a  niektórzy  opóźniają  przejście  na  emeryturę.  

Jesteśmy  wdzięczni  za  ich  hojny  wysiłek  i  
poświęcenie,  ale  ten  rodzaj  służby  jest  na  

dłuższą  metę  niezrównoważony  i  niezdrowy.  

Przemęczony  ksiądz  może  szybko  doświadczyć  

wypalenia,  choroby  i  napiętej  relacji  z  Bogiem  

i  Jego  ludem.

W  naszej  diecezji  jest  wiele  obszarów  

ożywienia,  wraz  z  zaangażowaniem  wielu  

księży,  zakonników  i  wiernych  świeckich  w  

życie  i  misję  Kościoła,  i  jesteśmy  z  nich  

słusznie  dumni.

Więcej  księży  odchodzi  na  emeryturę  niż  

jest  wyświęconych  na  ich  miejsce,  a  my  coraz  

bardziej  polegamy  na  hojności  zagranicznych  

księży  i  zakonników,  którzy  służą  naszym  87  

parafiom.  Wielu  księży  wspiera  parafie  

wielokościelne,  a  kilku  wspiera  więcej  niż  

jedną  parafię.  Oprócz  funkcji  parafialnych  

niektórzy  księża  pełnią  funkcje  diecezjalne;  

sześciu  księży  diecezjalnych  pełni  więcej  niż  

5  funkcji.

•  Nasze  społeczności  są  coraz  bardziej  

wielokulturowe  i  jest  to  dar

troski.

spadła  o  32%,  chrztów  spadła  o  35%,  a  

bierzmowań  o  40%.  Nasze  młodsze  pokolenia  

nie  kontynuują  zaangażowania  w  Kościół  po  

pierwszej  komunii  świętej.  W  miarę  starzenia  

się  naszych  zborów  brakuje  im  wsparcia  

witalności  i  aktywności  młodszych  pokoleń.

Kościół  był  nękany  skandalami  i  podziałami  
oraz  Covid  i

W  ciągu  ostatniej  dekady  poprzedzającej  

pandemię  COVID-19  liczba  zawieranych  

małżeństw  w  naszej  Diecezji

żywa  wiara  w  całej  diecezji.

W  naszej  diecezji  w  1960  r.  około  70  000  

osób  uczestniczyło  we  Mszy  św.,  ożywiając  i  

ożywiając  swoje  wspólnoty.  Do  2019  roku,  

rok  przed  pandemią,  liczba  ta  spadła  o  

połowę  do  32  000,  a  ostatnie  liczenie  Mszy  
św.  w  2021  r.,  choć  wciąż  w  okresie  

ograniczeń,  wyniosło  17  000.
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Parafie  nie  wiązały  końca  z  końcem  w  2021  

roku;  koszty  prowadzenia  parafii  przekraczały  
dochody.

Spadek  liczby  chrztów  udzielanych  w  naszej  
diecezji  w  latach  2010-2019.

Spadek  liczby  zawieranych  małżeństw  w  naszej  
diecezji  w  latach  2010-2019.

Parafie  na  dzień  31  sierpnia  2021  r.  [koniec  

roku  budżetowego]  były  w  debetach  lub  
posiadały  inne  długi.

Zaspokajanie  potrzeb  życia  parafialnego  i  
ponoszenie  odpowiedzialności  
przywództwa  diecezjalnego  stawia  dziś  
coraz  większe  wymagania  wobec  coraz  
mniejszej  liczby  księży,  diakonów  i  
wolontariuszy.

Nieruchomość  wymaga  znacznych  inwestycji,  
aby  spełnić  zalecenia  ostatnich  kontroli  co  pięć  

lat.

zasoby.

Nasza  posiadłość  obejmująca  143  kościoły  i  

powiązany  z  nią  majątek  kosztuje  około  3  mln  

funtów  rocznie  tylko  na  sfinansowanie  pilnej  

konserwacji  i  mediów.  Wstępne  szacunki  

sugerują,  że  połowa  naszych  nieruchomości  

będzie  wymagała  znacznych  inwestycji  w  ciągu  
najbliższych  5  lat,  aby  rozwiązać  podstawowe  

problemy  strukturalne  zidentyfikowane  w  ich  

ostatniej  pięcioletniej  ankiecie,  a  10%  wymaga  

pilnych  prac,  aby  zapewnić  ochronę  przed  wiatrem  i  warunkami  atmosferycznymi.Dziś  w  naszej  diecezji  posługuje  70  księży  
diecezjalnych,  a  także  ze  wspólnot  
zakonnych,  zamorskich  i  innych  diecezji.

Jeśli  będziemy  działać  tak  jak  dotychczas,  w  

ciągu  następnej  dekady  wydamy  ponad  30-40  

milionów  funtów  na  wsparcie  nieruchomości  i  
usługi  komunalne.

Gorliwie  modlimy  się  o  przyszłe  powołania;  
wydaje  się  jednak  wysoce  prawdopodobne,  
że  w  nadchodzących  latach  będziemy  
mieć  coraz  mniej  księży  wspierających  
nasze  parafie.  Jeśli  spróbujemy  utrzymać  
nasze  obecne  sposoby  pracy,  niedobór  
księży  będzie  miał  znaczący  wpływ  na  
zdrowie  naszych  parafii,  naszych  księży  i  
nasze  życie  duchowe.  Znajdujemy  się  w  
krytycznym  momencie  i  nie  ma  szybkiego  
ani  łatwego  rozwiązania.

•  W  latach  2011  –  2021  dochody  we  

wszystkich  parafiach  spadły  o  prawie  
2  miliony  funtów  (16%).

•  Jeśli  dochody  spadną  o  3%,  a  koszty  
wzrosną  o  3%,  przewidujemy,  że  50  
parafii  będzie  działać  ze  stratą.

Może  to  być  nawet  20  funtów  tygodniowo  na  

osobę  uczestniczącą  we  Mszy  tylko  na  

utrzymanie  naszych  budynków,  nie  mówiąc  

już  o  wszystkich  innych  naszych  wydatkach  

parafialnych,  kosztach  bieżących  oraz  wsparciu  

i  opiece  nad  duchownymi.  W  tej  chwili  średnia  

składka  na  uczestnika  Mszy  wynosi  2,35  GBP  tygodniowo.

Nasza  sytuacja  finansowa  jest  symptomem  
szerszych  wyzwań;  kilka  z  naszych  parafii  
jest  w  stabilnej  sytuacji  finansowej.  Wiele  
z  nich  jest  zadłużonych,  wiele  prowadzi  
działalność  ze  stratą,  a  istnieje  złożona  
sieć  wirtualnych  pożyczek  między  
parafiami  w  całej  diecezji,  którą  trzeba  
utrzymywać.  Analiza  finansowa  i  
modelowanie  podkreślają  ryzyko  
finansowe  w  większości  parafii:

Nasza  diecezja  jest  pobłogosławiona  

posługą  39  diakonów  stałych.

•  Jeśli  dochody  nie  spadną,  ale  koszty  

wzrosną  o  10%,  przewiduje  się,  że  58  
parafii  będzie  działać  ze  stratą.

Mamy  znaczny  portfel  nieruchomości,  ale  
maleją  środki  pieniężne  na  jego  
utrzymanie,  a  kluczowym  pytaniem,  które  
musimy  sobie  zadać,  jest  to,  czy  uważamy,  

że  utrzymywanie  majątku  powinno  być  
głównym  celem  ograniczonej  działalności  Kościoła

Kiedy  patrzymy  w  przyszłość  i  szacujemy  

liczbę  księży,  których  możemy  mieć,  
istnieje  kilka  różnych  czynników,  które  

możemy  wziąć  pod  uwagę;  w  tym  na  
przykład  liczbę  mężczyzn  zgłaszających  
się  do  formacji  seminaryjnej  i  czy  wszyscy  
nasi  obecni  księża  zachowają  dobre  
zdrowie  aż  do  emerytury.  Jeśli  czekamy  
na  rok  2032,  może  być  zaledwie  43  księży  

diecezjalnych,  a  do  2042  roku  liczba  ta  
może  spaść  do  zaledwie  26  księży  
diecezjalnych.

Jednak  dwie  trzecie  naszych  parafii  nie  
ma  diakona,  który  im  służy,  podczas  gdy  
w  innych  jest  ich  kilku.

•  Według  stanu  na  sierpień  2021  r.  25  
parafii  miało  zadłużenie  na  

rachunkach  bieżących  (mimo  że  13  z  
nich  miało  nadwyżkę);  10  z  tych  
parafii  miało  również  pożyczki  z  
diecezji.  Kolejnych  11  parafii  ma  

również  pożyczki  z  diecezji,  a  1  ma  
formalną  pożyczkę  bankową.

Spadek  liczby  bierzmowanych  w  naszej  diecezji  
w  okresie  od  2010  r

Spadek  liczby  księży  diecezjalnych  w  latach  
2022-2042  [szacunek].

Spadek  frekwencji  na  mszach  świętych  w  latach  

1960-2019  i  dalszy  spadek  o  44%  w  latach  
2019-2021.

•  W  2021  r.  25  parafii  przynosiło  straty  
finansowe,  a  kolejnych  11  

wygenerowało  nadwyżkę  poniżej  
5000  funtów.  W  czasach  rosnących  
kosztów  i  potencjalnie  spadających  dochodów.

Liczba  innych  księży  jest  obecnie  niepewna.  
Mamy  nadzieję,  że  nadal  będziemy  
korzystać  z  posługi  księży  niediecezjalnych;  
ale  stabilności  tych  ustaleń  nie  można  
wiarygodnie  oszacować.

i  2019.
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Papieżu  Franciszku,  śnijmy

„[między]  pierwszym  krokiem,  który  ma  zbliżyć  
się  i  pozwolić  się  uderzyć  temu,  co  widzisz,  a  
trzecim  krokiem,  którym  jest  konkretne  działanie  
w  celu  uzdrowienia  i  naprawy,  jest  istotny  krok  
pośredni:  rozeznanie  i  wybierać"

Aby  to  zrobić,  będziemy  musieli  dokonać  radykalnych  zmian  w  sposobie,  w  jaki  organizujemy  nasze  życie  parafialne,  

ponownie  analizując  nasze  struktury  i  dzieła  w  świetle  naszej  dzisiejszej  rzeczywistości.

Dlatego  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” .

Ten  Dziesięcioletni  Plan  Misyjny  określa,  w  jaki  sposób  zamierzamy  zająć  się  odbudową  Kościoła  w  ciągu  następnych  

dziesięciu  lat.  Jest  mocno  zakorzeniona  w  tym,  co  słyszeliśmy  podczas  naszych  licznych  konsultacji  na  temat  naszych  

wartości  i  nadziei  na  przyszłość  oraz  w  tym,  co  widzieliśmy,  patrząc  na  dane  stojące  za  naszą  obecną  rzeczywistością.

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.  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.

Mateusza  28:20.

Przewidujemy,  że  ten  plan  wyznaczy  kierunek  podróży  i  że  każdy  obszar  lokalny  i  funkcja  centralna  rozeznają  i  wybiorą,  

jak  najlepiej  wprowadzić  go  w  życie  w  swoim  kontekście,  opracowując  plany  lokalne.  Plany  te  otrzymają  biskup  Filip  latem  

2023  roku.

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.

Zmiany  mogą  być  zniechęcające,  ale  nasze  wyzwania  mogą  również  stanowić  wspaniałe  chwile  możliwości.  Jesteśmy  w  
takim  momencie,  a  powodzenie  naszego  Dziesięcioletniego  Planu  Misyjnego  i  świetlana  przyszłość  naszej  Diecezji  zależą  

od  odważnego  udziału  każdego  z  nas.
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Chrystus  w  
centrum

„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

PIERWSZA  ZASADA
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Centralne  miejsce  Eucharystii

W  naszej  diecezji  istnieje  wiele  bogatych  

tradycji  i  wiele  osobistych  preferencji  

dotyczących  stylu  lub  podejścia  liturgicznego,  

ale  centralne  miejsce  Mszy  i  Eucharystii  leży  
u  podstaw  tego,  co  cenimy.

Zasugerowano,  że  jakość  liturgii  parafialnych  

można  poprawić  poprzez  lepsze  

przygotowanie,  zapewnienie  lepszego  

szkolenia  i  formacji  dla  osób  z  aktywnym

Istnieje  pragnienie  formacji  wiary,  

pogłębienia  nawrócenia  i  pragnienie  

zostania  uczniami-misjonarzami.  Wielu  nie  

czuło  się  komfortowo  zapraszając  innych  na  

Mszę  i  brakowało  im  pewności  siebie

Troska  o  życie  wiary  ks

zostały  wyrażone  na  posługę  naszych  

kapłanów,  a  powołania  kapłańskie,  które  

zostały  pielęgnowane  w  naszej  Diecezji,  

były  źródłem  radości.

ufność  w  dzieleniu  się  wiarą.

Młody

Pojawiły  się  jednak  również  obawy,  że  

księża  są  przeciążeni  lub  słabo  wspierani  w  

swojej  posłudze.

Istnieje  wiele  niepokojów  związanych  z  
przyszłością  Kościoła,  nieobecnością  

młodych  ludzi  w  naszych  kościołach  i  

implikacjami  dla  przyszłości  naszych  parafii.  

Wymienione  przeszkody  w  pomyślnym  

zaangażowaniu  młodszych  pokoleń  to  wiele  

konkurencyjnych  wyborów,  które  są  
postrzegane  jako  bardziej  atrakcyjne  opcje,  

Kościół,  który  nie  jest  postrzegany  jako  
inkluzywny  i  którego

Negatywne  spotkania  z  księżmi  miały  

długotrwały  wpływ  na  życie  i  wiarę  

poszczególnych  osób  oraz  parafii.

Zaangażowanie  wiernych  świeckich

rozmawiać  z  innymi  o  naszej  wierze.

Modlitwy  i  Nabożeństwa

Formacja  ciągła,  nauczanie  i

roli  we  Mszy  oraz  poprzez  zatrudnianie  

zawodowych  śpiewaków  lub  muzyków.

Modlitwa  jest  niezbędna  w  naszej  relacji  z  

Jezusem  Chrystusem  i  we  wspieraniu  

przemian  transformacyjnych.  Jest  to  

centralne  miejsce  w  życiu  wiernych  i  wielu  
chciałoby  widzieć  więcej  celowych  okazji  do  

modlitwy  poza  Mszą  św.

Katecheza

Centralna  rola  kapłana  w

dobra  pozycja  została  nadszarpnięta  przez  

skandal,  a  także  luki  w  formacji  starszych  
osób  dorosłych,  których  jej  brakowało

Świeccy  chcą  być  akceptowani  jako  
współpracownicy  z  duchowieństwem  na  
tej  drodze  odnowy.

Życie  Wspólnoty

Znaczenie  sakramentów  i

Liturgia

Relacje  między  świeckimi  a  kapłanami  są  

postrzegane  jako  centralne  dla  życia  

parafialnego  i  osobistej  drogi  wiary  

poszczególnych  osób.  Miłość  i  wdzięczność

Umożliwienie  pełnego  uczestnictwa  w  

liturgii  Kościoła  było  priorytetem  w  niemal  

każdej  odpowiedzi.  Jako  potrzebę  naszych  

parafii  podkreślano  zaangażowanie  rodzin  

i  młodzieży  w  liturgię.

Centrum
Chrystus  przy

2  52  4

„Wszyscy  oni  
trwali  jednomyślnie  
na  modlitwie  wraz  z  
niewiastami  i  Maryją,  
matką  Jezusa.  i  jego  
braci”  Dz  1,14

„Poświęcili  się

nauki  apostolskiej  
i  do  społeczności,  

do  łamania  
chleba  i  do  

modlitwy”  Dz  2,42

CO  SŁYSZELIŚMY
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W  Twoich  słowach

„Święta  Ofiara  Mszy  Świętej  jest  centrum  
mojego  życia”

„Kiedy  widzisz  kościół  w  większości  pusty  od  
młodych  ludzi,  dzieci  i  rodzin,  coś  jest  nie  tak”

„Najczęstszą  obawą  wyrażaną  przez  katolików  jest  
to,  że  w  naszych  kościołach  nie  ma  młodych  ludzi”.

„wszystko  [...]  spada  na  naszego  
znakomitego,  ale  rażąco  przeciążonego  proboszcza”

„Trzeba  wykorzystywać  
duchowe  siły  różnych  
społeczności  etnicznych  
w  parafii”

"[Dumny  z]

„Niedawno  zrezygnowałem  ze  swoich  obowiązków,  ponieważ  
nie  czuję  się  na  siłach,  aby  wrócić  do  przedsoborowego  

etosu,  praktyk  i  rytuałów  preferowanych  przez  naszą  PP”

Ordynariat  i  tradycyjna  
Msza  łacińska”

„Obecne  podejście  jest  inkluzywne,  „trzeba  zaangażować  świeckich,  aby  wspierali  zakres  i  muszą  tak  pozostać”  
działalności  kościoła,  ze  szczególnym  naciskiem  na  włączenie  kobiet  i  mniejszości  etnicznych.  Być  może  będziemy  musieli  się  przystosować,  a  „proboszcz…  genialnie  

zmienia  sposoby  robienia  rzeczy,  aby  to  umożliwić”.  i  taki  pracowity.  
Prawdziwy  uczeń  Chrystusa,  który  praktykuje  to,  co  głosi”

„Musimy  pozostawać  w  kontakcie  z  obecną  kulturą,  w  której  
żyjemy.  Wiele  osób  w  pewnym  wieku  uważa,  że  „to,  co  
sprawdzało  się  w  przeszłości,  będzie  nadal  aktualne”,  a  tak  nie  

jest”.

„Mam  małe  dzieci  i  „wyrażenie„ musimy  
poprawić  naszą  grę  ”jest  mile  widzianą  okazją  do  objęcia  naszego  umysłu,  aby  każdy  weekend  się  liczył,  z  piękną  wiarą  w  zabawny  i  wciągający  sposób”  liturgia  i  
muzyka,  a  także  skupienie  się  na  wspólnocie .

„podziw  dla  czynnika  stabilizującego  posługę  
diakonatu  w  [obszarze  duszpasterskim],  który  jest  

bardzo  widoczny  i  odciąża  kapłanów

„Ogarnij  zmianę  kultury”

Jezus  jest  wart  więcej  niż  nasza  zbiorowa  ofiara”

„Świat  drastycznie  oddalił  się  od  wiary,  
chcą  światowych  rzeczy.  Generalnie  

jesteśmy  dla  nich  nieistotni”.

„Brak  pytania  jest  
przeszkodą  w  

zaangażowaniu  młodzieży”

„Zdaję  sobie  sprawę  ze  znaczenia  
Mszy  Świętej  i  Najświętszego  

Sakramentu  w  moim  życiu”

„Nie  bać  się  dyskusji  „Rozwój  
potencjału  świeckich.  tematy  tabu  (takie  jak  rodzina,  czeka  na  uwolnienie,  eutanazja  itp.)  w  chrześcijański,  kochający  sposób,  który  jest  

otwarty  na  „Myślę,  że  homilia  jest  taka,  że  „ nie  chodzę  już  na  rozmowy  w  kościele  ”.  ważne,  ponieważ  dla  wielu  zapracowanych  z  powodu  
rozczarowań  i  rodzin,  jest  to  jedyna  szansa,  aby  przygnębiony  ksiądz  „ zatrzymał  się  na  dziesięć  minut  i  

otrzymał  jakąś  formację”

„Brak  zaangażowania  księży  z  ludem  prowadzi  
do  braku  zaangażowania  ludzi  z  Kościołem”.

„Jako  kobieta,  która  przez  całe  życie  zajmowała  
odpowiedzialne  stanowiska,  nigdy  nie  czułam  się  

włączona  w  życie  kościoła”

„Nie  ma  nic  dla  małych  dzieci  i  moim  zdaniem  jest  to  
głównie  dla  osób  starszych”

„Modlitwa  jest  kluczem”

„[Parafia]  jest  prowadzona  przez  natchnionego,  
napełnionego  Duchem  Kapłana…  który  wita  wszystkich.

„Istnieje  wiele  zakorzenionych  poglądów,  aw  jednej  parafii  mogą  istnieć  trzy  
wspólnoty,  każda  na  innej  Mszy”.

W  związku  z  tym  cała  atmosfera  naszej  rozwijającej  
się  parafii  jest  przyjazna  i  serdeczna.

„W  mojej  parafii  jest  wiele  dobrych  
rzeczy,  ale  liturgia  jest  bardziej  

sakralna,  a  kazania  bardziej  inspirujące  
w  sąsiedniej  parafii”

Ogromnie  zwiększyło  to  moją  wiarę”
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„Wszystko  mogę  w  Tym,  który  mnie  
umacnia”  Filipian  4:13

Chrystus  w  
centrum

•  Radykalne  oddanie  się  naszemu  Panu  Jezusowi  Chrystusowi  w  modlitwie,  bez  której  żadna  z  naszych  prac  nie  działa

Modlitwa  i  łamanie  chleba  miały  centralne  znaczenie  w  życiu  Apostołów  i  wczesnego  Kościoła.  Podobnie  modlitwa  i  

Eucharystia  pozostają  w  centrum  naszego  chrześcijańskiego  życia  w  tej  nowej,  apostolskiej  epoce.

•  Prawdziwa  zależność  od  Ducha  Świętego,  jeśli  chodzi  o  naszą  nadzieję  na  przyszłość  i  inspirację  we  wszystkich  naszych  działaniach,  będzie  

wymagała  od  nas  nadawania  priorytetów  ponad  wszystko.

nasze  życia.

Mamy  nadzieję,  że  w  2032  roku  w  całej  naszej  diecezji  każdy  z  nas  doświadczy:

katecheza.

Naszą  ambicją  jest,  aby  nasi  wierni  świeccy  byli  formowani  do  pielęgnowania  głębokiej,  trwałej  osobistej  relacji  z  

Jezusem  Chrystusem  podczas  ich  pielgrzymki.  Zainspirowani  Mszą  św.  i  sakramentami  Kościoła,  nasi  wierni  będą  

wzrastać  w  wierze  i  będą  ufni  w  ewangelizację  innych.  Nasi  księża  i  diakoni  otrzymają  wsparcie  w  swoim  powołaniu  i  

umożliwią  im  skuteczną  posługę  w  tej  nowej  epoce.

•  Godne  uczestnictwo  i  celebracja  Mszy  Świętej  potwierdzające  źródło  i  szczyt

Mamy  nadzieję,  że  zobaczymy  pełne  zaangażowanie  w  życie  Kościoła  na  wszystkich  etapach  życia  i  wiary,  tak  aby  

wszyscy  mogli  skutecznie  uczestniczyć  w  pulsie  misyjnym  Kościoła.

Nasz  ostatni  plan,  Wyjdź  i  przynoś  owoce,  również  to  podkreślał,  zwłaszcza  centralne  miejsce  Mszy  i  Eucharystii.  Ten  

aspekt  naszego  życia  jako  katolików  leży  u  podstaw  każdego  innego  priorytetu.

•  Pożywne  życie  religijne,  abyśmy  naprawdę  stali  się  Kościołem  w  modlitwie.

a  wysiłki  przyniosą  trwałe  owoce.

Pierwszą  zasadą  naszego  dziesięcioletniego  planu  misyjnego  jest  odnowa  skoncentrowana  na  osobie  Jezusa  Chrystusa.

•  Odnowienie  naszego  życia  sakramentalnego,  w  tym  pojednanie  z  Panem,  poprzez  natchnienie
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Chrystus  jest  fundamentem,  na  którym  budujemy  nasz  Dziesięcioletni  Plan  Misyjny.  Modlitwa  i  łamanie  chleba  zawsze  

zajmowały  centralne  miejsce  w  życiu  Kościoła  i  muszą  nimi  pozostać.  Podczas  naszych  konsultacji  w  ciągu  ostatnich  

dwóch  lat  usłyszeliśmy,  że  modlitwa  i  uczestnictwo  we  Mszy  św.  są  kluczowymi  aspektami  naszego  życia  wiarą.

•  Wszyscy,  którzy  uczestniczą  w  niedzielnej  Mszy  św.,  będą  czuli  się  mile  widziani,  ponieważ  „wszyscy  są  zaproszeni  na  

ucztę  zaślubin  Baranka”.  (Desiderio  Desideravi:  5).  Nasze  Msze  i  liturgie  mogą  być  trudne  do  zrozumienia  dla  

każdego,  kto  nie  ma  wcześniejszego  doświadczenia  z  wiarą  katolicką.  Niemniej  jednak  goście,  goście  i  zwiedzający  

powinni  być  mile  widziani  i  mieć  możliwość  uczestniczenia  w  nich  w  odpowiedni  dla  nich  sposób.

Musimy  mieć  prawdziwą  zależność  od  Ducha  Świętego,  jeśli  chodzi  o  naszą  nadzieję  na  przyszłość  i  natchnienie  we  wszystkich  naszych  

działaniach.  Będzie  to  wymagało  od  nas  priorytetowego  traktowania  przede  wszystkim  radykalnego  ponownego  oddania  się  Jezusowi  

Chrystusowi  w  modlitwie,  bez  której  żadna  z  naszych  prac  i  wysiłków  nie  przyniesie  trwałych  owoców.

preferencji  są  uwzględniane.

•  Zapewnienie  lokalnych  możliwości  wspierania  pobożności,  wspólnej  i  osobistej  modlitwy  oraz  lokalnie  koordynowanych  

pielgrzymek  do  ośrodków  kultu  ludowego.

nasze  życie  diecezjalne.

Zobowiązując  się  do  umieszczenia  Pana  w  centrum,  doświadczymy  potwierdzenia  Eucharystii  jako  źródła  i  szczytu  
naszego  życia,  odnowy  życia  sakramentalnego  i  pogłębienia  naszego  życia  pobożnego.  Umożliwi  nam  to  utrzymywanie  

Chrystusa  w  centrum  wszystkiego,  co  robimy,  pozwoli  nam  być  w  komunii  z  Nim  i  ze  sobą  nawzajem  oraz  zapewni  

powodzenie  wszystkich  innych  aspektów  planu.

•  Lokalne  plany  rozważenia  ogólnego  organizowania  Mszy  św.  i  możliwości  modlitwy  w  celu  zapewnienia  różnorodności

•  Rok  modlitwy  do  Ducha  Świętego  o  odnowę,  która  będzie  podstawą  następnej  fazy  rozwoju

Skupienie  zasobów  na  modlitwie  i  celebracji  Mszy  św.  jest  kluczową  częścią  naszego  dziesięcioletniego  planu  misyjnego.

•  Materiały  opracowane  i  udostępnione,  aby  towarzyszyć  modlitwie  rodzinnej  i  osobistej.

•  Dyrektor  ds.  Liturgii,  który  będzie  kierował  rozwojem  środków  służących  wzmocnieniu  życia  liturgicznego,  włączając  w  

to  posługę  muzyczną,  głoszenie  kazań  i  formację  tych,  którzy  podejmują  posługę  liturgiczną.

JAK  TO  ZROBIMY?

„liturgia  jest  szczytem,  ku  któremu  zmierza  działalność  Kościoła;  jednocześnie  jest  
źródłem,  z  którego  wypływa  cała  jej  moc.
Celem  i  przedmiotem  dzieł  apostolskich  jest  bowiem  to,  aby  wszyscy,  którzy  przez  wiarę  
i  chrzest  stali  się  synami  Bożymi,  zgromadzili  się,  aby  chwalić  Boga  pośród  Jego  Kościoła,  
uczestniczyć  w  ofierze  i  spożywać  wieczerzę  Pańską”.  Sacrosanctum  Concilium:  10

Utrzymamy  Chrystusa  w  centrum  wszystkiego,  co  robimy  poprzez:

3  0 3  1

Chrystus  w  centrum
„Gdzie  życie  zmienia  się  dzięki  spotkaniu  ze  
Zmartwychwstałym  Chrystusem”  DesiderioMSZA  I  EUCHARYSTIA

Dezyderawi:  10-11
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Mamy  nadzieję,  że  stwarzając  możliwości  wsparcia,  rozwoju  osobistego  i  oceny,  nasi  duchowni  będą  wspierani  
w  sprostaniu  wyzwaniom  naszych  czasów.

•  Wdrożenie  prostej  formy  oceny  (towarzysząca  refleksja),  która  jest  konstruktywna  i
potwierdzające  i  które  sprzyjają  efektywnej  odpowiedzialności.

JAK  TO  ZROBIMY?

•  Wdrożenie  ustrukturyzowanego  procesu  wdrażania  i  wprowadzania  duchownych  z  innych  diecezji,

•  Rozwijanie  wspieranych  z  zewnątrz  ram  wsparcia,  stałego  rozwoju,  formacji  i  towarzyszącej  refleksji,  aby  
wyposażyć  naszego  duchowieństwa  do  wyzwania,  jakim  jest  przewodzenie  i  służba  współczesnym  
wspólnotom  misyjnym.

zamorskich  i  zakonów.

•  Przegląd  i  dostosowanie  naszej  funkcji  wsparcia  duchownych,  aby  zapewnić  spersonalizowane  podejście

•  Rozwijanie  roli  stałego  diakonatu  we  współpracy  z  kapłanami,  aby  ich  powołanie  było  możliwe

wsparcie,  zgodnie  z  każdym  etapem  życia  i  służby.

w  służbie  naszym  społecznościom  może  zostać  w  pełni  zrealizowana.

•  Uzgadnianie  i  wdrażanie  dostosowanych  planów  rozwoju  osobistego  dla  formacji  ciągłej,  które

•  Wspieranie  kultury  przyjaźni  i  braterstwa  poprzez  wspólną  pracę,  naukę  i  kontakty  towarzyskie

Święcenia  kapłańskie  istnieją  po  to,  aby  dary  ochrzczonych  mogły  się  rozwijać.  Wszystko,  co  słyszeliśmy,  
podkreśla,  że  księża  i  diakoni  są  niezbędni  w  życiu  i  posłudze  Kościoła,  sprawując  urząd  uświęcającego,  
nauczyciela  i  przywódcy  w  naszych  wspólnotach  jako  alter  Christus.

odzwierciedlają  wymagania  przywództwa  we  współczesnej  służbie.

możliwości.

Nasza  obecna  kultura  wymaga  odwagi  i  przywództwa  od  naszych  duchownych  w  sposób,  jakiego  nie  wymagano  
od  nich  w  ostatnich  pokoleniach.  Wdrożenie  tego  planu  będzie  wiązało  się  ze  zwykłymi  wyzwaniami  związanymi  
z  poważnymi  zmianami,  oprócz  wielu  istniejących  obowiązków,  których  nie  można  zawiesić.

„Ważność  kontynuacji  i  pogłębiania  ich  formacji  kapłańskiej,  nawet  po  święceniach,  
musi  być  wpajana  przyszłym  kapłanom,  gdy  są  jeszcze  w  seminarium,  aby  ich  formacja  
nie  została  przerwana,  gdy  ich  studia  instytucjonalne  i  życie  wspólnotowe  dobiegną  
końca.
Co  więcej,  starsi  kapłani  powinni  pielęgnować  młodość  ducha,  która  przejawia  się  w  
trwającym  całe  życie  zainteresowaniu  nieustannym  wzrostem  ku  „miarom  pełni  
Chrystusowej” (Ef  4,13)”  Apostolorum  succesores:  8.3

Umożliwimy  naszym  duchownym  przeżywanie  ich  powołania  i  skuteczną  posługę  w  tej  
nowej  epoce  apostolskiej  poprzez:

3  2 3  3

Chrystus  w  centrum
LUD  BOŻY:  DUCHOWIEŃSTWO

„Ale  wy  jesteście  rodem  wybranym,  królewskim  

kapłaństwem,  narodem  świętym,  ludem  nabytym,  abyście  

rozgłaszali  cnoty  tego,  który  was  powołał  z  ciemności  do  

przedziwnej  swojej  światłości”  1  Piotra  2:9
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Umożliwimy  ludowi  Bożemu  udział  w  głębokiej,  przemieniającej  
formacji  poprzez:

•  Wyznaczenie  i  formacja  ministra  katechezy  w  każdej  parafii,  który  
będzie  odpowiedzialny  za  koordynację  katechezy  na  terenie  
lokalnym  w  celu  formowania  uczniów-misjonarzy  i  przyszłych  
liderów  katechetycznych.

Musimy  odpowiedzieć  szerszym  przyjęciem  naszych  katolickich  braci  i  sióstr,  którzy  wnoszą  różnorodne  formy  
katolickiego  życia  i  pobożności.  Musimy  aktywnie  odzwierciedlać  różnorodność  w  naszych  ławkach  i  umożliwiać  
wszystkim  pełne  uczestnictwo  w  życiu  naszych  wspólnot  misyjnych.

„Również  w  katechezie  odkryliśmy  na  nowo  fundamentalną  rolę  pierwszego  przepowiadania,  czyli  kerygmatu,  który  

powinien  być  centrum  wszelkiej  działalności  ewangelizacyjnej  i  wszelkich  wysiłków  na  rzecz  odnowy  Kościoła.  Kerygmat  
jest  trynitarny.  Ogień  Ducha  Świętego  jest  dany  pod  postacią  języków  i  prowadzi  nas  do  wiary  w  Jezusa  Chrystusa,  
który  przez  swoją  śmierć  i  zmartwychwstanie  objawia  i  przekazuje  nam  nieskończone  miłosierdzie  Ojca.  Z  ust  katechety  
musi  nieustannie  rozbrzmiewać  pierwsze  orędzie:  „Jezus  Chrystus  cię  kocha;  oddał  swoje  życie,  aby  cię  ocalić;  a  teraz  
żyje  u  twojego  boku  każdego  dnia,  aby  cię  oświecić,  wzmocnić  i  uwolnić'”.  Evangelii  gaudium:  164

JAK  TO  ZROBIMY?

•  Zapewnienie  wskazówek  i  szkoleń  dla  duszpasterstwa  muzyki,  
ministrantów,  lektorów,  gości  i  duszpasterstwa  gościnności.

•  Rozwijanie  odpowiednich  możliwości  uczestnictwa  i  służby  na  
wszystkich  etapach  życia  i  wiary.

•  Wspieranie  parafii  w  rozwijaniu  lokalnej  Ścieżki  Uczennictwa  Misyjnego ,  tak  aby  każdy  mógł  otrzymać  wsparcie  w  
swojej  osobistej  drodze  do  zostania  Uczniiem  Misjonarzem  w  ramach  wspólnoty  wyznaniowej.

•  Zapewnienie,  że  plany  lokalne  uwzględniają  aktywny  udział,  formację  
i  rozwój  świeckich  w  życiu  parafii.

•  Udowodnienie  formacji  katechetów,  zwłaszcza  prowadzących  RCIA,  procesy  informacyjne  i  sakramentalne  oraz  
rozwijanie  wszystkich  możliwości  grupowych  dla  poszukujących,  którzy  chcą  wiedzieć  więcej.

Stawiając  Chrystusa  w  centrum  na  pierwszym  miejscu,  pragniemy,  aby  dary  wiernych  świeckich  rozkwitły,  a  osobisty  
wzrost  w  świętości  umożliwił  z  kolei  realizację  misji  Kościoła.

•  Wyznaczenie  głównego  katechety  i  zapewnienie  biura  katechetycznego  dla  Diecezji,  którego  rolą  będzie

rozwijać,  koordynować  i  nadzorować  działalność  katechetyczną  we  
wszystkich  naszych  parafiach  i  szkołach.

Jeśli  zobowiążemy  się  do  realizacji  tego  priorytetu,  głębia  i  znaczenie  życia  sakramentalnego  Kościoła  zostanie  
zrozumiane  i  docenione,  a  więcej  ludzi  doświadczy  zmieniającej  życie  wiedzy  o  osobistej  relacji  z  Jezusem  Chrystusem.

Koncentrując  się  na  formacji,  nasi  kluczowi  przywódcy  świeccy,  nauczyciele  w  naszych  szkołach  i  ogólnie  wierni,  staną  
się  pewnymi  siebie  uczniami-misjonarzami,  pewnymi  ewangelizacji  tych,  którzy  są  na  zewnątrz,  tych,  którzy  szukają,  
oraz  młodzieży  i  ich  rodzin.  Mamy  nadzieję,  że  nowe  powołania  kapłańskie,  zakonne,  rodzinne  czy  samotne  będą  
pielęgnowane  przez  wiernych  ludzi  i  rodziny.

Dziś  nasze  parafie  są  coraz  bardziej  wielokulturowe,  obdarzone  wiernymi  ze  wszystkich  zakątków  świata.

3  4 3  5

LUD  BOŻY:  ŚWIECCY  WIERNI

Młodzi,  starzy  i  wszyscy  pomiędzy

Efezjan  4:16

„Mamy  raczej,  mówiąc  
prawdę  w  miłości,  wzrastać  

pod  każdym  względem  w  
Tego,  który  jest  Głową,  

w  Chrystusa,  z  którego  całe  
Ciało  spojone  i  spojone  

wszystkimi  wzajemnie  
połączonymi  stawami,  

gdy  każda  część  jest  
prawidłowo  działająca  

sprawia,  że  ciało  rośnie  tak,  że  
buduje  się  w  miłości”

Chrystus  w  centrum
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Jako  diecezja  jesteśmy  zaszczyceni  licznymi  młodymi  ludźmi  na  różnych  etapach  życia  i  wiary.  Jednak  kluczową  
kwestią  podniesioną  podczas  naszych  konsultacji  w  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  jest  to,  jak  zaangażować  młodych  
ludzi  i  pozwolić  im  w  pełni  uczestniczyć  w  życiu  Kościoła;  często  odczuwa  się  brak  ich  obecności  w  naszych  
kościołach.

•  Umocnij  naszą  młodzież,  aby  służyła  potrzebującym,  troszczyła  
się  o  stworzenie,  wspierała  zmiany  społeczne,  aby  zapewnić  
sprawiedliwość  i  równość  dla  każdego  człowieka  oraz  
prowadzić  życie  chrześcijańskiej  służby  na  wzór  życia  Jezusa.

•  Opracuj  plany  współpracy  szkół  i  parafii  w  celu  wspierania  
wspólnoty  i  formacji.

•  Wspieraj  młodych  ludzi,  aby  żyli  jak  uczniowie  Chrystusa  w  dzisiejszym  świecie

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  nasze  możliwości  wysłuchania  naszych  młodszych  braci  i  sióstr  w  ciągu  ostatnich  kilku  
lat  były  ograniczone;  tylko  10%  respondentów  Tysiąca  Głosów  miało  mniej  niż  40  lat.  Kluczowym  pytaniem  do  
rozważenia  jest  to,  czy  ten  postrzegany  brak  zaangażowania  wynika  przede  wszystkim  z  szerszych  czynników  
społecznych,  czy  też  dlatego,  że  dzisiejszy  Kościół  nie  spełnia  już  potrzeb  i  oczekiwań  naszych  młodszych  wiernych  
skierować  ich  ku  Bogu.

Strategia  szkoły  została  już  opracowana  i  obowiązuje.  Priorytetem  dla  pierwszej  fazy  wdrażania  tego  
Dziesięcioletniego  Planu  Misyjnego  jest  poszukiwanie  możliwości  bezpośredniego  słuchania  młodych  ludzi  i  
pytanie  ich,  jak  postrzegają  Kościół,  jakie  możliwości  chcieliby  zobaczyć  i  co  sprawiłoby,  że  poczuliby  się  naprawdę  
mile  widziani  i  aktywnie  zaangażowany  w  kształtowanie  przyszłości  Kościoła.

•  Wspieraj  młodych  ludzi  w  rozpoznaniu  ich  powołania
życie.

•  Rozwijaj  młodych  liderów  w  życiu  lokalnej  wspólnoty  misyjnej  
i  diecezji.

•  Zapewnij  odpowiednie  możliwości  zaangażowania  się  w  życie  
parafii  i  całego  Kościoła.

Młodzi  ludzie  nie  są  jednorodni.  Młodość  obejmuje  wiele  różnych  etapów  życia,  od  wczesnego  dzieciństwa  do  
wczesnej  dorosłości  i  świata  pracy,  nauki,  a  czasem  zakładania  rodziny.  Młodzi  ludzie  rozpoczynają  swoją  podróż  
ucznia  w  chrzcie  i  kontynuują  tę  podróż,  kiedy  pokochają  Chrystusa  i  podążają  Jego  drogami.  Stają  się  uczniami-
misjonarzami,  kiedy  starają  się  świadczyć  i  służyć  najbardziej  potrzebującym,  poczynając  od  tych,  którzy  są  im  
najbliżsi.  Powinniśmy  pomagać  młodym  uczniom  w  spotkaniu  z  Chrystusem;  poprzez  towarzyszenie,  
przynależność  do  wspólnoty  parafialnej  i  prowadzenie  do  świadectwa  misyjnego.

•  Zbliżać  młodych  ludzi  do  Chrystusa  i  umożliwiać  im  pogłębianie  wiary  i  życia  religijnego.

Nasi  młodsi  wierni  dzierżą  klucz  do  naszej  przyszłości;  to  oni  przekażą  lub  nie  przekażą  wiary  przyszłym  
pokoleniom,  Kościołowi  2052,  2072  i  później.

•  Rozwijać  Duszpasterstwo  Uniwersyteckie,  aby  młodzi  ludzie  
mogli  uczestniczyć  w  życiu  całej  Diecezji.

„Synod  uznał,  że  członkowie  Kościoła  nie  zawsze  przyjmują  postawę  Jezusa.  Zamiast  
uważnie  słuchać  młodych  ludzi,  „zbyt  często  istnieje  tendencja  do  udzielania  gotowych  
odpowiedzi  i  gotowych  rozwiązań,  bez  pozwalania  na  ujawnienie  się  ich  prawdziwych  
pytań  i  stawianie  czoła  wyzwaniom,  jakie  stwarzają”.  Kiedy  jednak  Kościół  odrzuca  
ciasne  uprzedzenia  i  uważnie  słucha  młodych,  ta  empatia  wzbogaca  go,  ponieważ  
„pozwala  młodym  ludziom  wnieść  własny  wkład  we  wspólnotę,  pomagając  jej  docenić  
nowe  wrażliwości  i  rozważyć  nowe  pytania”.  Posynodalna  adhortacja  apostolska  
Christus  vivit  do  młodzieży  i  do  całego  ludu  Bożego  25  marca  2019

Mamy  nadzieję,  że  ta  konsultacja  odpowie  na  pytanie,  w  jaki  sposób:
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Chrystus  w  centrum

ty  pójdziesz  i  cokolwiek  
rozkażę

ty  będziesz  mówić”.

„Ale  Pan  kazał

Jeremiasza  1:7

LUD  BOŻY:  MŁODY  KOŚCIÓŁ

mnie:  „Nie  mów:  „Jestem  

tylko  młodzieńcem”;  dla  
wszystkich,  do  których  posyłam
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Misjonarz
Społeczności

„Marzę  o  «opcji  misyjnej»,  to  znaczy  o  impulsie  misyjnym  
zdolnym  do  przekształcenia  wszystkiego,  aby  zwyczaje,  
sposoby  działania,  godziny  i  harmonogramy,  język  i  
struktury  Kościoła  były  odpowiednio  ukierunkowane  na  
ewangelizację  dzisiejszego  świata,  raczej  niż  dla  jej  
samoobrony.  Odnowę  struktur  wymaganą  przez  
nawrócenie  duszpasterskie  można  rozumieć  tylko  w  tym  
świetle:  jako  część  wysiłków  zmierzających  do  nadania  
im  bardziej  misyjnego  charakteru,  do  uczynienia  zwykłej  
działalności  duszpasterskiej  na  każdym  poziomie  bardziej  
inkluzywnym  i  otwartym,  do  wzbudzenia  w  pracownikach  
duszpasterskich  nieustannego  pragnienia  wyjść  i  w  ten  
sposób  wywołać  pozytywną  odpowiedź  u  wszystkich,  

których  Jezus  wzywa  do  przyjaźni  ze  sobą”.  Evangelii  Gaudium:  27
DRUGA  ZASADA
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Co  usłyszeliśmy

Różnorodność

Wspólnota

szkoły  katolickie

Służba  innym  w  Szerszy

Tysiąc  głosów  odzwierciedlało  wiele  

sposobów,  w  jakie  ludzie  wspierają  swój  czas  
i  talenty,  niektórzy  uważali,  że  ich  wkład  był  
niedoceniany  lub  niechciany.

Praca  z  innymi  chrześcijanami

Ostrożne  przycinanie  naszych  posiadłości,  w  

tym  kościołów,  uwolniłoby  zasoby  i  energię,  

aby  lepiej  realizować  misję  Kościoła.  

Ponownie  podkreślono  tutaj  koncepcję  

wspólnoty  misyjnej,  składającej  się  z  parafii,  

szkoły  i  rodziny.

Społeczność  i  za  granicą

duma.  Chociaż  niektórzy  nie  wiedzieli,  czy  

ich  parafia  w  ogóle  coś  robi  lub  uważali,  że  
może  zrobić  znacznie  więcej.

Pojawiło  się  wiele  tematów,  które  

odzwierciedlały  nadzieję  na  przyszłość.  

Obejmowało  to  zaangażowanie  we  

współpracę  z  innymi  chrześcijanami,  we  

wspieranie  lokalnych  społeczności,  dzielenie  

się  naszą  wiarą  i  wypowiadanie  się  w  
sprawach,  które  naprawdę  mają  znaczenie.

Nasza  różnorodność  kulturowa,  wiekowa,  

płciowa,  etniczna  i  wiele  innych  jest  wielkim  

błogosławieństwem  i  źródłem  ogromnego  

potencjału;  istnieje  pragnienie,  aby  znalazło  

to  odzwierciedlenie  poza  ławkami,  w  

strukturach  decyzyjnych  diecezji.

Komunikacja

Istnieje  silne  pragnienie  przynależności  i  

prawdziwego  przyjęcia  innych;  i  uznanie,  że  

można  zrobić  o  wiele  więcej,  aby  nasze  

parafie  były  otwarte  i  gościnne.

dumą  i  nadzieją  na  przyszłość.

Zarządzanie

używać

Kościół  nie  zawsze  jest  postrzegany  jako  
inkluzywny  lub  zdolny  do  spotkania  ludzi  
na  marginesie,  z  nieuporządkowanym  życiem.

Szkoły,  parafie  i  rodziny  są  budulcem  

wspólnoty  wyznaniowej  i  powinny  działać  

zgodnie.

Często  wspominano  o  komunikacji  i  

przejrzystości;  istniała  chęć  większego  
zaangażowania  i  lepszej  komunikacji  na  

wszystkich  poziomach.

Parafie  były  czasami  postrzegane  jako  

zamknięte  w  sobie,  żyjące  w  bańce,  a  czasem  
nawet  wrogie  poszukiwaczom  i  obcym.

Nasze  szkoły  katolickie  są  źródłem

Jako  obszar  rozwoju  promowano  postęp  
technologiczny,  aby  umożliwić  nam  dotarcie  

do  innych  wyznawców  i  niewierzących  oraz  

zwiększenie  widoczności  wspólnoty  katolickiej.

Współpraca  z  innymi  jest  postrzegana  jako  

ważny  aspekt  tej  szczególnej  misji

Model  życia  parafialnego

Tam,  gdzie  to  się  dzieje,  źródłem  są  działania  
informacyjne  i  charytatywne

Obecny  model  małych  lokalnych  parafii  był  

ceniony,  ale  wielu  zdawało  sobie  sprawę  z  

faktu,  że  mamy  zbyt  wiele  kościołów,  do  

których  uczęszcza  mniej  osób  i  które  je  

wspierają.

Wielu  było  zaskoczonych  sytuacją  finansową  

diecezji  i  tym,  jak  mało  było  zrozumienia  dla  

wsparcia  potrzebnego  do  utrzymania  

zdrowego  Kościoła.

Witamy  i  należący  do

4  0 4  1

Społeczności
Misjonarz

„Bez  doradcy  plany  się  nie  

udają,  ale  z  wieloma  doradcami  

się  udają”

opowiadając  w  naszych  

językach  wielkie  dzieła  
Boże”

„Słyszymy  je

Przysłów  15:22.

Dzieje  Apostolskie  2:11
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W  Twoich  słowach

„W  naszym  mieście  jest  tak  wiele  potrzeb,  są  
też  wielkie  możliwości  ekumeniczne”

„Przydałaby  nam  
się  posługa  zespołów  księży”

„Czas  przemyśleć,  czego  potrzebujemy  
i  zapewnić  ich  użyteczność”

„Zaangażowanie  poprzez  tematy,  
które  są  dla  nich  ważne,  np.  

zmiana  klimatu”

“Chciałbym,  żeby  było  więcej”

„Wszyscy  mają  ten  sam  zarzut:  nie  ma  wystarczającej  liczby  tego  
i  tamtego,  duchownych,  zakrystianów  itp.  Ale  to  nie  tak,  że  jest  
ich  za  mało,  ale  dlatego,  że  wspólnota  jest  tak  rozproszona,  
przerzedzona  na  obszarze,  że  parafianie  nie  mogą  zobacz,  do  
kogo  należą”

„Otwarte  drzwi  kościoła”

„Jako  parafia  prawie  nie  angażujemy  się  i  nie  
prowadzimy  żadnej  pracy  charytatywnej  na  rzecz  

lokalnej  społeczności”

„Więcej  do  możliwego  modelu  północnoamerykańskiego  z  
bardziej  scentralizowanymi,  większymi  kościołami  z  różnymi  

zborami,  które  się  spotykają”

„Powielanie  wysiłków,  gdy  jeden  ksiądz  opiekuje  
się  więcej  niż  jednym

„[my]  potrzebujemy  bardziej  stabilnej  wspólnoty,  jednego  księdza

„Zamknięcie  jednego  z  naszych  kościołów  
może  dać  nam  możliwość  niewydawania  

wszystkich  pieniędzy  na  utrzymanie.

„Kościoły  powinny  być  oazami  
pokoju,  zawsze  otwartymi  dla  
wszystkich”

„Wspólna  praca  musi  być  czymś,  co  przychodzi  
i  buduje,  a  potem  kolejna  burzy  normę,  a  nie  późniejsza  refleksja”  wszystko  w  dół,  a  potem  mamy  jednego,  który  nie  wie,  od  czego  zacząć”

Mniejsza  liczba  kościołów  może  zjednoczyć  
naszych  parafian”

„Dzień  parafii  geograficznej  dobiegł  końca”

Parafialny"

„Ludzie  byli  przyjaźnie  nastawieni,  ale  nie  mam  
możliwości  nawiązania  kontaktu  ani  

rozmowy  z  kimkolwiek.  Nie  mogę  
powiedzieć,  że  znam  czyjeś  imię  lub  że  

oni  znają  moje”

„Wszystkie  nasze  listy  szkół  średnich  
przekraczają  frekwencję  na  Mszach  świętych  w  każdy  weekend  parafialny  ” .  Jednak  nasza  drugorzędna  zaleta  polegająca  na  rozpoczęciu  kładzenia  nacisku  na  szkoły  
nie  przyciąga  ponownie  żadnego  pełnoetatowego  księdza .  Stare  nawyki  i  wspólna  praca.”  inwestycja.  Gdybyśmy  mieli  parafie  o  takiej  wielkości  jak  teraz ,  kilku  duchownych  odeszło  by  w  
przeszłość,  a  my  proporcjonalnie.  Dlaczego  to?  “  są  razem  w  nowym  „Mój  dom,  moja  rodzina,  moja  gra  w  piłkę”.  tożsamość,  ukojenie,  schronienie,  rzeczywistość” [dumne  z]  „Relacje  z  innymi  
wspólnotami  wyznaniowymi” „Bardzo  aktywny  SVP” „Przyjęcie  rodzin  uchodźców” „banki  żywności” „Razem  Kościoły”

„Dlaczego  nie  sprzedać  obu  działek  i  nie  poszukać  kawałka  ziemi  w  [lokalizacja]  
i  zbudować  skromny  ekologiczny  kościół  z  parkingiem” „ może  powinniśmy  

rozważyć  nie  to,  ile  parafii  możemy  zapewnić,  ale  ile  parafii,  
które  są  naprawdę  wyposażony  do  celu?”

„Skoncentruj  się  na  misji  parafialnej,  budżet  coraz  
bardziej  misyjny”

„Odnowienie  Wielkiego  Postu”

„Kościół  –  Dom  –  Szkoła  ściślej  ze  sobą  
współpracują”

„[Obszar  duszpasterski]  
stanie  się  jedną  parafią  
z  jednym  proboszczem  
w  [Lokalizacja]”

„Jakże  ważne  jest  aktywne  życie  wiarą  
w  społeczeństwie.

„Jest  jasne,  że  Kościół  upada,  ale  jego  instytucje  nie  
reagują  –  patrzy  wstecz  i  broni  się”

„Kościół  musi  się  zmieniać,  aby  odpowiadał  potrzebom  
współczesnego  świata.  Jesteśmy  zbyt  zadowoleni  z  tego,  że  
mamy  depozyt  wiary,  więc  nie  musimy  podejmować  zbyt  
dużego  wysiłku,  aby  się  zmienić  i  dostosować”

„Ludzie  utożsamiają  się  z  Aby  
zawsze  używać  naszych  głosów  i  naszego  budynku,  zamiast  z  głosem  wspierać  biednych,  do  Pana  =  bałwochwalstwo!”  

chronić  planetę  i…  tych,  którzy  cierpią  najbardziej”

CO  SŁYSZELIŚMY
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„Tak  i  my,  choć  liczni,  jesteśmy  ciałem  w  Chrystusie,  a  

każdy  z  osobna  członkami  jedni  drugich”
Rzymian  12:5

Wspólnoty  misyjne

•  Życie  społeczne  wspólnoty  będzie  pielęgnować  pozytywne  relacje  z  Jezusem  Chrystusem  iz  każdym

Struktury  wspierające  nasze  wspólnoty  misyjne  muszą  odzwierciedlać  potrzeby  dzisiejszego  Kościoła;  nie  powinny  one  obciążać  

ograniczonych  zasobów,  ale  powinny  raczej  umożliwiać  nam  jak  najlepsze  realizowanie  naszej  misji.

Nasze  ambicje  wobec  naszych  wspólnot  misyjnych  są  następujące:

•  Przede  wszystkim  budują  osobistą  więź  z  Jezusem  Chrystusem  i  stają  się  dla  niego  żyzną  glebą

Inny.

powołania  i  nieść  światu  miłość  Chrystusa.

•  Będziemy  widoczni  w  szerszej  społeczności,  docierając  do  innych  poza  naszymi  murami.

Kościół  istnieje,  aby  ewangelizować;  przybliżyć  ludzi  do  Jezusa  Chrystusa.  Nasze  wspólnoty  muszą  być  przyjazne  dla  wszystkich,  

ewangelizować  i  wspierać  tych,  którzy  szukają  na  początku  pielgrzymki.

•  Wszyscy  będą  czuli  się  mile  widziani,  znani,  otoczeni  troską  i  częścią  wspólnoty  wyznaniowej.

•  Nasze  zasoby  będą  cenione,  starannie  zarządzane  i  skutecznie  wykorzystywane  do  celów  misji  i  służby.

Bycie  Kościołem,  który  realizuje  misję  oddawania  chwały  Panu  swoim  życiem,  oznacza  docieranie  do  ludzi  w  potrzebie  w  kraju  

i  za  granicą,  odgrywanie  pełnej  roli  w  trosce  o  nasz  wspólny  dom,  dawanie  świadectwa  świeckiemu  światu  i  we  wszystkich  tych  

dziedzinach  współpracując  z  innymi  chrześcijanami.

•  Obcy  i  poszukujący  poczują  się  w  naszych  kościołach  jak  w  domu.

•  Spójna  struktura  zaspokoi  lokalne  potrzeby  Kościoła  misyjnego  poprzez  dobrze  utrzymany,

Kościół  przyjmuje  wszystkich,  a  naszym  pragnieniem  jest,  aby  wszyscy  doświadczyli  odnowionego  osobistego  spotkania  z  

Jezusem  Chrystusem  poprzez  nasze  Wspólnoty  Misyjne.  Oczekuje  się,  że  każdy  z  nich  stworzy  wszystkim  ludziom,  

duchowieństwu  i  świeckim,  sposobność  spotkania  Chrystusa  poprzez  jego  główne  orędzie,  „które  musimy  wciąż  na  nowo  

słuchać  na  różne  sposoby,  to,  które  musimy  głosić  w  ten  czy  inny  sposób  w  całym  procesie  katechezy  na  każdym  poziomie  i  w  

każdym  momencie”.  Evangelii  Gaudium:  164

•  Nasze  parafie  i  szkoły  będą  znane  jako  miejsca  wsparcia  i  zachęty  dla  młodych,  starszych  i  wszystkich  pomiędzy.

nadające  się  do  celu  osiedle,  które  jest  przyjazne,  inspirujące  i  zrównoważone.

Wspólnoty  misyjne  nie  są  po  prostu  parafiami,  tworzą  je  parafie,  szkoły,  małe  grupy,  rodziny  i  osoby,  które  wspólnie  pracują,  

aby  wzrastać  w  wierze  i  docierać  do  innych.

•  Wszyscy  zostaną  docenieni  za  różnorodne  dary,  talenty  i  doświadczenia,  które  ze  sobą  niosą.

Zróżnicowany  charakter  naszych  społeczności  oraz  rozpoznawanie,  rozróżnianie  i  przyjmowanie  darów  i  talentów  wszystkich  

jest  integralną  częścią  tego  priorytetu.
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do  potrzeb  na  swoim  terenie  poprzez  pracę  Caritasu.

JAK  TO  ZROBIMY?

•  Uczestnictwo  we  wspólnych  projektach  z  innymi  agencjami,  z  którymi  wyznajemy  wspólne  wartości.

•  Dalsze  wspieranie  pracy  innych  organizacji  katolickich.

•  Dalszy  rozwój  naszej  współpracy  z  Archidiecezją  Bamenda.

•  Tworzenie  lokalnych  planów  w  celu  rozważenia  sposobów  wyjścia  na  margines  i  dzielenia  się  miłością

•  Rozwijanie  naszego  głosu  jako  orędowników  sprawiedliwości  społecznej  poprzez  Caritas.

i  miłosierdzia  Bożego  z  szerszym  światem  w  praktyczny  sposób.

•  Opracowanie  i  wdrożenie  programu  duszpasterstwa  w  więzieniach,  szpitalach  iw

•  Utworzenie  Młodzieżowego  Przedsiębiorstwa  Akcji  Społecznej  pod  patronatem  Caritasu,  aby  umożliwić  młodym  ludziom

uniwersytety,  przy  udziale  zarówno  duchownych,  jak  i  wiernych  świeckich.

Vultus:  15

w  naszych  parafiach,  szkołach  i  duszpasterstwach  uniwersyteckich,  aby  zaangażować  się  w  ewangelizację.

Misja  Kościoła  nigdy  nie  jest  wyspiarska  ani  egocentryczna,  ale  zawsze  stara  się  wychodzić  do  tych  na  marginesie  i  dzielić  się  z  

nimi  Dobrą  Nowiną.  Nasze  parafie  wraz  ze  szkołami  i  rodzinami  są  budulcem  naszych  wspólnot  wyznaniowych.  Pracując  

zgodnie,  nasze  wspólnoty  stają  się  zarówno  przyjazne,  jak  i  prawdziwie  misyjne.  Oznacza  to  również  uznanie,  umożliwianie  i  

celebrowanie  darów  zróżnicowanej  i  wielokulturowej  wspólnoty  wiary.

•  Umożliwienie  i  wspieranie  lokalnych  wspólnot  wyznaniowych  w  opracowaniu  odpowiednich  projektów  w  odpowiedzi  na  nie

Kościół,  który  realizuje  misję  „sławienia  Pana  życiem”,  jest  Kościołem,  który  dociera  do  ludzi  w  potrzebie,  w  kraju  i  za  granicą.  

Istnieje  wiele  przykładów,  które  mogą  nas  zainspirować  w  Ewangeliach,  w  historii  Kościoła,  a  nawet  w  naszej  dzisiejszej  

diecezji.  Mamy  nadzieję,  że  zasięg  będzie  kamieniem  węgielnym  każdej  wspólnoty  misyjnej  w  naszej  diecezji.

Będziemy  świadkami  poza  naszymi  murami  poprzez:

„W  każdym  z  tych  „maluczkich”  obecny  jest  sam  Chrystus.  Jego  ciało  staje  się  widoczne  w  
ciele  torturowanych,  miażdżonych,  biczowanych,  niedożywionych  i  wygnanych…  abyśmy  
mogli  je  rozpoznać,  dotknąć  i  zaopiekować  się  nimi.  Nie  zapominajmy  o  słowach  św.  Jana  
od  Krzyża:  „przygotowując  się  do  opuszczenia  tego  życia,  będziemy  sądzeni  z  miłości””  
Misericordiae

4  74  6

Wspólnoty  misyjne
KOŚCIÓŁ  ZA  MURAMI

„Pójdźcie,  błogosławieni  Ojca  mego,  

odziedziczcie  królestwo  przygotowane  

dla  was  od  założenia  świata.  Bo  
byłem  głodny,  a  daliście  mi  jeść,  

byłem  spragniony,  a  daliście  mi  pić,  

byłem  przybyszem,  a  przyjęliście  

mnie,  byłem  nagi,  a  przyodzialiście  

mnie,  byłem  chory,  a  odwiedziliście  
mnie,  byłem  w  więzieniu,  a  wy  mnie  

przyszedł  do  mnie.”  Mateusza  25:34-36
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używamy,  a  co  wyrzucamy.

•  Opracowywanie  planów  zmniejszenia  naszego  wpływu  na  środowisko  na  podstawie  naszych  analiz.

•  Uwzględnianie  kwestii  środowiskowych  we  wszystkich  aspektach  podejmowania  decyzji,  w  tym  przegląd

•  Wydobycie  na  pierwszy  plan  idei  „troski  o  nasz  wspólny  dom”;  przez  żywą  wiarę,  przez

jak  zarządzamy  naszymi  inwestycjami.

liturgii  i  modlitwie,  a  także  poprzez  nasze  działania  w  Kościele  i  poza  nim.

•  Współpracując  z  zarządzającymi  funduszami,  zrezygnujemy  z  inwestycji  w  paliwa  kopalne  do  2025  roku.

•  Poszukiwanie  możliwości  zmniejszenia  wpływu  naszego  osiedla  na  środowisko  i  poprawy  efektywności  energetycznej

•  Promowanie  przekazu  Live  Simply.

•  Wspieranie  zintegrowanej  reakcji  na  powiązane  kryzysy  niesprawiedliwości  społecznej  i  środowiskowej

efektywność.

niesprawiedliwość.

Zarządzanie  naszym  wspólnym  domem  i  odpowiadanie  na  wezwanie  Laudato  Si  jest  priorytetem  dla  nas  wszystkich.  Oprócz  

troski  o  świat,  który  dał  nam  Bóg,  rozwiązywanie  problemów  środowiskowych  zapewnia  nowe  możliwości  zaangażowania  i  

umożliwia  nam  zaistnienie  w  szerszym  świecie.

•  Analiza  wpływu,  jaki  mamy  na  resztę  stworzenia,  biorąc  pod  uwagę  nasz  ślad  węglowy  i  inne

JAK  TO  ZROBIMY?

Będziemy  zachęcać  do  troski  o  stworzenie  i  realizować  wyzwanie  Laudato

„Środowisko  człowieka  i  środowisko  naturalne  niszczą  się  razem;  nie  możemy  
odpowiednio  walczyć  z  degradacją  środowiska,  jeśli  nie  zajmiemy  się  przyczynami  
związanymi  z  degradacją  człowieka  i  społeczeństwa.  W  rzeczywistości  degradacja  
środowiska  i  społeczeństwa  dotyka  najbardziej  narażonych  ludzi  na  planecie:  
„Zarówno  codzienne  doświadczenie,  jak  i  badania  naukowe  pokazują,  że  
najpoważniejsze  skutki  wszystkich  ataków  na  środowisko  odczuwają  najbiedniejsi”.  
Laudato  Si:  48

Si  przez:

48 4  9

Wspólnoty  misyjne„Do  Pana  należy  ziemia  i  to,  co  ją  napełnia,  
świat  i  jego  mieszkańcy,  bo  utwierdził  go  na  
morzach  i  utwierdził  na  rzekach”  Psalm  24:1-2

ODPOWIADANIE  LAUDATO  SI
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•  Odgrywanie  naszej  roli  we  wpływaniu  na  kulturę  świecką  poprzez  aktywną  współpracę  z  innymi  grupami  religijnymi,  

agencjami  lub  organizacjami  wyznającymi  wspólne  wartości  w  celu  koordynowania  reakcji  wiary  w  kluczowych  kwestiach,  

na  przykład  dotyczących  świętości  życia  ludzkiego  i  bycia  głosem  bezdźwięczny.

Korzyści  i  pozytywne  doświadczenia  pracy  z  innymi  chrześcijanami  były  tematem  naszych  konsultacji.  Wielu  innych  chrześcijan  

stoi  przed  podobnymi  wyzwaniami,  a  wspólna  praca  pozwoli  nam  dzielić  się  doświadczeniami,  uczyć  się  od  siebie  nawzajem  i  

lepiej  docierać  do  świata  poza  Kościołem,  aby  dzielić  się  przesłaniem  Ewangelii.

obszary  o  wspólnym  priorytecie;  na  poziomie  diecezjalnym  i  parafialnym.

szacunku  między  naszymi  społecznościami.

•  Inicjowanie  grup  dialogu  ekumenicznego  w  celu  określenia  kluczowych  możliwości  wspólnej  pracy

Społeczeństwo  staje  się  coraz  bardziej  świeckie,  a  coraz  więcej  ludzi  nie  wyznaje  żadnej  wiary.  Kościół  jest  postrzegany  jako  

coraz  bardziej  nieistotny,  a  wielu  nie  rozumie  naszych  wartości  ani  nie  zna  miłości  Boga.

•  Proaktywna  praca  z  innymi  w  obszarach  wspólnego  zainteresowania  i  wspieranie  wzajemnego  zrozumienia  i

Evangelii  Gaudium  244

i  osobę  Jezusa  Chrystusa  poprzez  świadectwo  i  uczynki.

•  Współpraca  z  innymi  chrześcijanami  w  celu  przypomnienia  świeckiemu  światu  o  przesłaniu  Ewangelii

JAK  TO  ZROBIMY?

„Zaangażowanie  w  ekumenizm  jest  odpowiedzią  na  modlitwę  Pana  Jezusa,  aby  
«wszyscy  stanowili  jedno» (J  17,  21).  Wiarygodność  orędzia  chrześcijańskiego  byłaby  o  
wiele  większa,  gdyby  chrześcijanie  potrafili  przezwyciężyć  podziały,  a  Kościół  mógł  
urzeczywistniać  „właściwą  sobie  pełnię  katolickości  w  tych  swoich  dzieciach,  które,  choć  
połączone  z  nim  przez  chrzest,  są  jednak  oddzielone  od  pełnej  komunii  z  jej”  Nie  wolno  
nam  nigdy  zapominać,  że  jesteśmy  pielgrzymami  wędrującymi  obok  siebie.  Oznacza  
to,  że  musimy  mieć  szczerą  ufność  do  naszych  współpielgrzymów,  odrzucić  na  bok  
wszelkie  podejrzenia  i  nieufność  i  skierować  nasze  spojrzenie  na  to,  czego  wszyscy  
szukamy:  na  promienny  pokój  oblicza  Boga”.

Będziemy  świadkami  naszym  chrześcijańskim  głosem  poprzez:

5  0 5  1

Wspólnoty  misyjne

„Jeśli  więc  Bóg  dał  im  ten  sam  dar,  który  dał  nam,  kiedy  
uwierzył  w  Pana  Jezusa  Chrystusa,  to  kimże  ja  byłem,  abym  

mógł  stanąć  na  drodze  Boga?”  Dzieje  11:17

CHRZEŚCIJAŃSKI  GŁOS
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Będziemy  rozważnie  gospodarować  naszymi  zasobami  poprzez:

nieruchomość.

•  Opracowanie  planu  finansowego  stanowiącego  podstawę  realizacji  naszego  Dziesięcioletniego  Planu  Misyjnego,  w  tym  alokację  

środków  na  nasze  priorytety  i  drogę  do  przywrócenia  dobrej  kondycji  finansowej  naszej  Diecezji.

•  Ustanowienie  wspólnego  funduszu  w  celu  generowania  wsparcia  dla  parafii,  które  nie  mogą  sfinansować  pilnych  prac  kapitałowych.

•  Zmniejszenie  obciążeń  finansowych  w  całej  diecezji,  zarówno  centralnej,  jak  i  we  wszystkich  parafiach,  poprzez  uwolnienie  części  

środków  z  naszego  majątku,  zachęcanie  do  ofiarnego  datku  oraz  poprzez  mądre  inwestycje,  kreatywne  zbieranie  funduszy  i  

rozważną  alokację  budżetów.

•  Zbieranie  środków  na  szkolenie,  formację  i  emeryturę  duchownych  poprzez  kampanię  zbierania  funduszy  Bliżej  Chrystusa.

•  Stworzenie  planu  zaangażowania  i  rozwoju  wolontariatu,  we  współpracy  z  parafiami,  aby

•  Zapewnienie,  że  sposób,  w  jaki  jesteśmy  zarządzani,  jest  odpowiedni  na  przyszłość,  stając  się  spółką  inkorporowaną

Rozważne  zarządzanie  naszymi  zasobami,  czasem,  talentami  i  skarbami  jest  potrzebne,  aby  zapewnić,  że  nasz  Dziesięcioletni  Plan  

Misyjny  jest  skutecznie  finansowany  i  zapewnia  Kościołowi  w  naszej  diecezji  trwałą  pozycję  zapewniającą  pełną  życia  przyszłość.

odpowiednio  wspierać  i  doceniać  naszych  wielu  oddanych  wolontariuszy.

charytatywne  w  ciągu  najbliższych  dwóch  lat.

•  Zapewnienie,  że  nasze  działania  online  są  tak  bezpieczne  i  dobrze  

obsługiwane,  jak  to  tylko  możliwe.

•  Kształtowanie  naszej  płatnej  siły  roboczej,  centralnie  iw  parafiach,  aby  skutecznie  wspierać  wspólnoty  misyjne

•  Pozyskiwanie  funduszy  od  instytucji  udzielających  dotacji  i  funduszy  powierniczych  w  celu  wspierania  i  rozwoju  naszego  dziedzictwa  historycznego

•  Zapewnienie  naszym  pracownikom,  wolontariuszom  i  sympatykom  

możliwości  pracy  w  bezpiecznym  i  zdrowym  środowisku.

rozkwitać.

naszą  działalność  charytatywną  i  popularyzatorską.

•  Przegląd  sposobu,  w  jaki  dzielimy  się  informacjami  na  temat  naszego  

wykorzystania  i  zarządzania  zasobami,  aby  zapewnić  ich  przejrzystość  

i  dostępność  oraz  wspieranie  parafii  w  robieniu  tego  samego.

•  Kontynuowanie  zakorzeniania  kultury  ochrony,  aby  Kościół  był  

bezpiecznym  miejscem  dla  wszystkich.

•  Przekształcenie  daniny  diecezjalnej  w  celu  odzwierciedlenia  różnych  możliwości  pozyskiwania  zasobów  w  każdej  z  naszych  parafii  i  

pokrycia  podstawowych  kosztów  związanych  z  prowadzeniem  zgodnej  i  dobrze  zarządzanej  działalności  charytatywnej.

•  Inwestowanie  w  nowe  technologie,  aby  umożliwić  szersze  uczestnictwo  w  

naszym  katolickim  życiu  i  misji;  na  przykład  poprzez  transmisje  na  

żywo,  grupy  online,  darowizny  bezkontaktowe,  media  społecznościowe  

oraz  udostępnianie  informacji  i  zasobów  online.

JAK  TO  ZROBIMY?

•  Ustanowienie  komitetu  inwestycyjnego  do  nadzorowania  naszych  inwestycji  długoterminowych,  w  tym  naszych

[Wezwanie  do  misji]  „wymaga,  aby  historyczna  instytucja  parafialna  nie  pozostawała  więźniem  bezruchu  lub  niepokojącej  

powtarzalności  duszpasterskiej,  ale  raczej  wprowadzała  w  życie  ten  wychodzący  dynamizm,  który  poprzez  współpracę  między  różnymi  

wspólnotami  parafialnymi  i  wzmocnioną  komunię  między  duchownymi  i  świeckimi  skutecznie  ukierunkować  się  na  misję  

ewangelizacyjną…”  Nawrócenie  duszpasterskie  wspólnoty  parafialnej  w  służbie  misji  ewangelizacyjnej  Kościoła,  2020

5  35  2

Wspólnoty  misyjne

u  stóp  apostołów  i  zostało  
rozdane

ZARZĄDZANIE

przyniósł  dochód  z  tego,  co  
zostało  sprzedane  i  położone

każdemu  według  
potrzeby”  Dz  4,35

„Nie  było  wśród  nich  nikogo  

w  potrzebie,  bo  wszyscy,  

którzy  posiadali  grunty  
lub  domy,  sprzedawali  

je  i
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STRUKTURY  DUSZPASTERSKIE

Praca  na  szerszą  skalę  na  poziomie  parafii  umożliwi  naszym  parafiom  czerpanie  korzyści  z  posługi  zespołu  księży  i  
diakonów,  korzystanie  z  większej  puli  wolontariuszy  dzielących  się  swoimi  darami  i  talentami,  efektywność  wynikającą  
ze  wspólnych  zasobów  i  mniej  powtarzającej  się  biurokracji,  a  przede  wszystkim  co  ważne,  uwolnić  czas  i  talenty  na  
szerszą  posługę  we  wspólnotach  parafialnych,  szkołach.  uniwersytety,  więzienia  i  szpitale.

Ostatni  plan  diecezji,  Wyjdź  i  przynoś  owoce,  przewidywał  ustanowienie  obszarów  duszpasterskich;  jednostki  parafialne  
współpracujące  ze  sobą  w  celu  ostatecznego  zjednoczenia.  Dziś  nasze  parafie  znajdują  się  na  wielu  różnych  etapach  
drogi.  Niektóre  nadal  pracują  jako  odizolowane  jednostki;  inne  współpracują  ze  sobą  pod  pewnymi  względami,  a  kilka  
osiągnęło  etap  stania  się  pojedynczą  parafią.

W  trakcie  procesu  konsultacji  uznano,  że  nasze  obecne  struktury  nie  są  już  skuteczne,  aw  wielu  przypadkach  stały  się  
ciężarem.  Istnieje  pragnienie  ponownego  rozważenia,  w  jaki  sposób  można  przekształcić  nasze  struktury,  aby  energia  
była  skoncentrowana  nie  na  budynkach,  ale  na  budowaniu  życia  Kościoła.  To  nasza  okazja,  aby  na  nowo  zdefiniować  
naszą  strukturę  i  dokładnie  rozważyć,  co  zatrzymujemy,  a  co  przycinamy.

Gaudium  33

Rozważaliśmy  szereg  opcji,  uznając,  że  struktury  nie  są  celem  samym  w  sobie,  ale  muszą  umożliwiać  misję.  Zdajemy  
sobie  sprawę,  że  parafie,  które  przeszły  ścieżkę  przewidzianą  w  programie  Idź  i  przynoś  owoce ,  należą  obecnie  do  
najbardziej  zrównoważonych  parafii  i  dostrzegliśmy,  że  musimy  pójść  dalej.  Musimy  w  pełni  zrealizować  wizję  
przedstawioną  w  Wyjdź  i  przynoś  owoce,  aby  nasze  obszary  duszpasterskie  mogły  rozwinąć  się  w  pojedyncze  parafie,  
jednocześnie  szanując  i  pielęgnując  mniejsze  społeczności,  które  je  tworzą.

Świat  wokół  nas  zmienił  się  drastycznie  w  ostatnich  dziesięcioleciach  i  żyjemy  w  nowej  epoce  apostolskiej.  Nasz  
Dziesięcioletni  Plan  Misyjny  ma  na  celu  ożywienie  naszej  misji,  aby  sprostać  dzisiejszym  potrzebom  naszego  Kościoła.

Jeśli  odniesiemy  sukces,  będziemy  dysponować  odpowiednimi  zasobami  we  właściwych  miejscach,  aby  wspierać  
kwitnące  parafie  misyjne.  Nasza  posiadłość  zostanie  starannie  przycięta,  aby  umożliwić  wykorzystanie  zasobów  na  
misję  i  służbę  odpowiednią  do  lokalnych  warunków  na  długo  w  przyszłości.  Będziemy  też  mogli  inwestować  w  inspirujące  
kościoły  liturgiczne,  sale  powitalne,  a  nasze  plebanie  zaoferują  naszym  księżom  dobry  standard  zakwaterowania.

Musimy  być  odważni,  musimy  być  kreatywni  i  musimy  zastanowić  się,  jak  najlepiej  przebudować  naszą  obecną  strukturę,  

aby  spełniała  nasze  obecne  potrzeby  i  priorytety.

5  55  4

„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”.  Ewangelii

Wspólnoty  misyjne
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Wspólnoty  misyjne

Wspólnie  zbudujemy  zrównoważoną,  spójną  i  efektywną  strukturę  
misji  poprzez:

5  6 5  7

„Każdą  latorośl,  
która  we  mnie  nie  

przynosi  owocu,  
odcina,  a  każdą,  

która  wydaje  owoc,  
przycina,  aby  przynosiła  
obfitszy  owoc”  J  15,2

STRUKTURY  DUSZPASTERSKIE

24  nowych  duszpasterskich  koordynatorów  terenowych  zostanie  

powołanych  do  kierowania  procesem  konsolidacji  i  racjonalizacji  parafii,  

współpracując  ze  świeckimi  i  duchownymi  na  tych  terenach.

Każdy  obszar  duszpasterski,  w  tym  parafie,  szkoły  i  duszpasterstwa  na  

tym  obszarze,  przejdzie  proces  rozeznania,  aby  rozważyć,  jak  pracować  
jako  spójna  wspólnota  misyjna  i  opracować  lokalne  plany.

•  Zwracanie  uwagi  na  lokalne  społeczności,  w  których  ludzie  mieszkają,  pracują  i  modlą  się  razem.  Małe  grupy  i  możliwości  

wspierania  życia  społecznego  i  współpracy  w  służbie  będą  miały  kluczowe  znaczenie  dla  realizacji  owoców  tego  modelu.

Szczególny  nacisk  zostanie  położony  na  ewangelizację,  przyjmowanie  i  pielęgnowanie  przyjaźni  opartych  na  wierze.

Parafie  będą  wspierane  w  opracowywaniu  systemów,  aby  zapewnić,  że  wszyscy  są  doceniani  za  różnorodne  dary  duchowe,  

talenty  i  doświadczenia,  które  wnoszą,  oraz  mają  uprawnienia  do  korzystania  z  tych  darów.

Każdy  obszar  duszpasterski  ustanowi  wspólną  radę  finansową  i  zespół  

ds.  strategii  ewangelizacji,  a  członkowie  powinni  pochodzić  ze  

współpracujących  parafii.

Wszelkie  budynki,  które  są  obecnie  puste  na  obszarze  pasterskim,  zostaną  zidentyfikowane  i  zostanie  wdrożony  plan  ich  

likwidacji  lub  zmiany  przeznaczenia.

Faza  konsultacji:  lipiec  2022  -  grudzień  2022

Zostaną  sporządzone  plany  lokalne,  które  obejmą  każdy  aspekt  naszego  

dziesięcioletniego  planu  misji  i  ukształtują  sposób,  w  jaki  obszar  lokalny  będzie  zorganizowany  i  wyposażony  w  środki  do  

realizacji  tych  priorytetów.  Zasoby  powinny  obejmować  zatrudnioną  i  ochotniczą  siłę  roboczą,  a  także  aktywa  finansowe  i  
materialne.

Na  zakończenie  pierwszej  fazy.  Biskup  Philip  i  jego  zespół  ds.  strategii  spotkają  się  z  każdym  głównym  pastorem  i  

przedstawicielami  każdego  zespołu  ds.  przywództwa  duszpasterskiego  w  celu  omówienia  i  zatwierdzenia  planów  gotowych  do  
fazy  2.

Będzie  fazą  konsultacji  przed  publikacją  ostatecznego  dziesięcioletniego  planu  misji.

Faza  1:  styczeń  2023  -  wrzesień  2023

JAK  TO  ZROBIMY?

Faza  2:  październik  2023  r.  —  do  potwierdzenia

Konsultacje  dotyczące  nieruchomości,  które  mogą  zostać  zracjonalizowane  w  ramach  procesu,  będą  miały  miejsce  i  zostaną  

zakończone  na  tym  etapie.

•  Wyznaczenie  diecezjalnego  zespołu  przywódczego  do  wspierania  realizacji  naszego  Dziesięcioletniego  Planu  Misyjnego.

Faza  3:  od  2028  r

•  Wyznaczenie  24  nowo  zdefiniowanych  obszarów  duszpasterskich  z  istniejących  parafii.  Obszary  te  będą  ze  sobą  

współpracować,  tworząc  pojedyncze  parafie  przez  następne  3  do  5  lat.  Podejście  będzie  prowadzone  lokalnie,  przy  

wsparciu  centralnym.

•  Wdrażanie  naszego  Dziesięcioletniego  Planu  Misji  w  trzech  fazach,  abyśmy  mogli  budować  na  nim

Ocena  zostanie  formalnie  podjęta  w  2028  r.,  aby  zastanowić  się,  czy  owoce  naszego  dziesięcioletniego  planu  misji  są  widoczne,  

czy  też  należy  zmienić  ukierunkowanie  na  jakieś  obszary.

Faza  1  będzie  fazą  przygotowawczą,  która  skupi  się  na  rozeznaniu  i  

rozwoju  planów  lokalnych  na  poziomie  obszaru  duszpasterskiego.  

Będzie  to  również  czas  na  utworzenie  fundacji  potrzebnych  do  

wspierania  duchowieństwa  i  świeckich  przywódców  na  kolejne  dwa  

etapy.

•  Zdefiniowanie  6  Dekanatów  w  ramach  nowej  struktury;  Dziekani  będą  odpowiedzialni  za  towarzyszenie  duchownym  

prowadzącym  przemianę.

korzyści  płynące  z  naszych  nowo  utworzonych  wspólnot  misyjnych.

Faza  3  będzie  czasem  konsolidacji  nowych  parafii  i  ponownego  skupienia  się  na  osadzeniu  wszystkich  innych  priorytetów  w  

naszym  Dziesięcioletnim  Planie  Misyjnym.

•  Opracowanie  lokalnych  planów  jako  obszaru  duszpasterskiego  do  zatwierdzenia  przez  Biskupa  we  wrześniu  2023  r.  Plany  te  

określą,  w  jaki  sposób  każdy  obszar  dostarczy  wszystkie  elementy  naszego  dziesięcioletniego  planu  misji  oraz  zasoby  i  

struktury,  których  potrzebuje,  aby  stać  się  prawdziwie  misyjnym.

Faza  2  spowoduje,  że  obszary  duszpasterskie  przekształcą  się  w  pojedyncze  parafie,  wspierane  przez  odpowiednie  kanoniczne  

procedury  zakładania  nowych  struktur.  Każda  z  tych  nowych  parafii  opracuje  kroczącą  5-letnią  strategię,  aby  stać  się  radosną  i  

gościnną  wspólnotą  misyjną,  oferując  wsparcie  w  razie  potrzeby.

•  Przekształcanie  i  racjonalizacja  naszej  posiadłości  w  celu  jak  najlepszego  zaspokojenia  lokalnych  potrzeb.  Umożliwi  nam  to  

uwolnienie  środków  na  inwestycje  na  przyszłość  i  utrzymanie  wybranych  przez  nas  kościołów,  plebanii  i  sal,  tak  aby  

nadawały  się  na  przyszłość.
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Emsworth  St  Thomas  z  Canterbury

E  Aldershot  St  Joseph;  Aldershot  St  Mary;  Farnborough  Matki  Bożej  i  św  Dominika;

D  Bracknell  St  Joseph;  Boże  Ciało  w  Wokingham

Katedra  św.  Jana  w  Portsmouth ;  Boże  Ciało  w  Portsmouth ;  Portsmouth  St  Joseph;

L  Fareham  Najświętszego  Serca;  Fareham  St  Philip  Howard;  Gosport  St  Mary;  Gosport  ul

O  Brockenhurst  St  Anne;  Matka  Boża  z  Lymington;  Lyndhurst  Matka  Boża;  Milford-on-Sea  St

Franciszek;  Nowa  Milton  Matka  Boża;  Holbury  St  Bernard:  Hythe  St  Michael

T  Winchester  St  Peter;  Alresford  St  Gregory;  Alresford  St  Margaret;  Winchester  ul

Trójca;  Yateley  St  Swithun;  Hartley  Wintney  St  Thomas  More;  Święty  Crowthorne

I  Guernsey  Notre  Dame  Du  Rosaire;  Matka  Boża  z  Guernsey;  Guernsey  St  Joseph  i  St

U  Andover  św.  Jana  Chrzciciela;  Whitchurch  St  John  Fisher

Lee  On  Solent  St  John  the  Evangelist

Q  Bournemouth  Zwiastowanie;  Bournemouth  St  Edmund  Campion;  Bournemouth

Patryk;  Kaplica  Miltona;  Botley  Matki  Bożej;  Oxford  Holy  Rood;  Dziki  Hill  St  Thomas

William;  Czytanie  św.  Józefa;  Woodleya

B  Maidenhead  St  Edmund  Campion;  Maidenhead  St  Joseph;  Maidenhead  St  Joseph;

Koncepcja;  Petersfield  St  Laurence;  Petersfield  St  Agnes

Philip;  Iford  St  Thomas  More;  Christchurch  Niepokalane  Poczęcie;  Southbourne

Jersey  St  Mary  i  St  Peter;  Jersey  St  Matthieu;  Patryk  z  Jersey;  Jersey  St  Thomas

N  Southampton  Niepokalane  Poczęcie;  Święta  Rodzina  z  Southampton;  Southampton

W  Newbury  St  Francis;  Newbury  St  Joseph;  Hungerford  Matki  Bożej;  Thatcham  Matka  Boża;

Michała,  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Waterlooville;  Portsmouth  St  Colman;  Portsmouth  św.Pawła;

C  Windsor  St  Edward;  Windsor  St  Mark;  Franciszka  z  Ascot

Canterbury;  Totland  Bay  St  Saviour;  Ryde  St  Mary;  Bembridge  St  Michael;  Ventnor

Wincentego  a  Paulo;  Totton  św  Teresy

S  Eastleigh  Święty  Krzyż;  Bishop's  Waltham  Our  Lady;  North  Baddesley  St  Andrew;

X  Abingdon  St  Edmund;  Buckland  i  Faringdon  St  George;  Didcot  angielskich  męczenników;

Chandlers  Ford  St  Edward,  Romsey  St  Joseph,  Allington  Lane  St  Swithun  Wells

Wallingford  St  John;  East  Hendred  St  Mary;  East  Hendred  St  Amand;  East  Ilsley  ul

Farnborough  Matki  Bożej  Wspomożycielki;  Flota  Matki  Bożej;  Kościół  Crookham  Święty

Portsmouth  Matki  Bożej  z  Lourdes  i  Portsmouth  St  Swithun

Kolumba;  Brama  Parkowa  Św.  Małgorzaty  Marii;  Stubbington  Niepokalanego  Poczęcia  i

Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Bournemouth;  Westbourne  Matki  Bożej  Niepokalanej

Stefan;  Stockbridge  St  Thomas  More

Więcej;  Wantage  St  John  Vianney;  Najświętszego  Serca  Lambourn

Maryja;  Alderney  St  Anne

Duch;  Sandhurst  Niepokalane  Poczęcie

Earleya ;  Czytanie  Chrystusa  Króla;  Czytanie  angielskich  męczenników;  Czytanie  św.  Jakuba  i  św

M  Hedge  End  Our  Lady;  West  End  St  Brigid;  Zwiastowanie  Netleya;  Chrystus  z  Southampton

król  i  św.  Colman;  Southampton  Świętego  Patryka

F  Alton  St  Mary;  Najświętszego  Serca  Bordona;  Grayshott  St  Joseph;  Liphook  Nieskazitelny

J  Jersey  Matka  Boża  Zwiastowania;  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa;  Bernadette  z  Jersey;

Święto  Bożego  Ciała

Najświętsze  Serce  Ringwood ;  Święty  Odkupiciel  z  Highcliffe;  Fordingbridge  Najświętszej  Marii  Panny  i  św

V  Basingstoke  Duch  Święty;  Św.  Józef  w  Basingstoke;  Basingstoke  St  Bede;  East  Oakley;

Twyford  St  Thomas  More;  Twyford  Matki  Bożej  Pokoju

G  Havant  St  Joseph;  Wyspa  Hayling  St  Patrick;  Horndean  St  Edmund;  Leigh  Park  ul

Hak  Najświętszego  Serca;  Tadley  St  Michael  i  Burghfield  Common  St  Oswald

K  Cowes  St  Thomas  z  Canterbury;  East  Cowes  St  David;  Newport  St  Thomas  of

św.  Bonifacy;  Southampton  St  Joseph;  Southampton  St  Edmund;  Southampton  ul

Matki  Bożej  Królowej  Pokoju

Woolhampton  St  Mary;  Theale  St  Luke;  Pangbourne  Matki  Bożej  i  św  Bernadetty

Matki  Bożej  i  św.  Wilfrida;  Shanklin  Sacred  Heart,  Sandown  St  Patrick
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***  Św.  Małgorzata  Szkocka,  Alresford;  St  Joseph,  Romsey  i  St  Mary,  East  Hendred  są  włączone  jako  miejsca  kultu,  ale  

nie  są  własnością  diecezji

*Dane  nie  obejmują  danych  dla  Woolhampton,  które  nie  są  obecnie  dostępne

**Holy  Cross,  Sea  View  i  St  Joseph,  Gosport  nie  są  uwzględnione  jako  miejsca  kultu,  ale  są  własnością  diecezji.
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CHRYSTUS  W  CENTRUM WSPÓLNOTY  MISYJNE

Przyjmowanie  wspólnot  misyjnych,  które  docierają  do  

innych  w  potrzebie,  obejmując  wszystkich  i  witając  

poszukujących  i  nieznajomych.

Wspieranie  naszego  duchowieństwa  w  sprostaniu  

wyzwaniom  naszych  czasów  poprzez  tworzenie  możliwości  

wsparcia,  rozwoju  osobistego  i  oceny.

Pracować  z  innymi,  aby  wspierać  wzajemne  zrozumienie,  

realizować  naszą  misję  i  przypominać  światu  o  przesłaniu  

Ewangelii.Umożliwianie  rozkwitu  darów  naszych  wiernych  świeckich;  

o  osobisty  wzrost  w  świętości  i  realizację  misji  Kościoła.

Zarządzanie  naszym  wspólnym  domem  i  odpowiadanie  na  

wezwanie  Laudato  Si.

Rozważne  zarządzanie  wszystkimi  naszymi  zasobami;  czas,  
talent  i  skarby,  aby  zapewnić  naszym  zrównoważonym  i

Ponowne  potwierdzenie  Eucharystii  jako  źródła  i  szczytu  

naszego  życia  oraz  radykalne  ponowne  oddanie  się  Jezusowi  

Chrystusowi  w  modlitwie.

tętniąca  życiem  przyszłość.

Zapewnienie,  że  mamy  wystarczającą  ilość  odpowiednich  

zasobów  we  właściwych  miejscach,  aby  wspierać  kwitnące  
wspólnoty  misyjne.

Pomaganie  młodym  uczniom  w  spotkaniu  z  Chrystusem;  

poprzez  towarzyszenie,  przynależność  i  przywództwo.

6  2 6  3

Efezjan  4:16

MSZ  I  EUCHARYSTIA

„Głoście  cnoty  Tego,  który  was  powołał  
z  ciemności”

ZARZĄDZANIE

STRUKTURY  DUSZPASTERSKIE

1  Piotra  2:9

„przycina,  aby  obfitszy  owoc  wydał”  
J  15,2

„Ja  jestem  drogą  i  prawdą,  i  życiem”.  
Jana  14:6

CHRZEŚCIJAŃSKI  GŁOS

LUD  BOŻY:  MŁODZI

„Byłem  przybyszem,  a  
przyjęliście  mnie”  Mt  25,35

KOŚCIÓŁ

ODPOWIADANIE  LAUDATO  SI

„Kimże  byłem,  że  mogłem  stanąć  na  
drodze  Boga?”  Dzieje  11:17

LUD  BOŻY:  DUCHOWIEŃSTWO

LUD  BOŻY:  ŚWIECCY  WIERNI

„Bo  do  wszystkich,  do  których  cię  poślę,  
pójdziecie”  Jeremiasza  1:7

KOŚCIÓŁ  ZA  MURAMI

„Do  Pana  należy  ziemia  i  jej  pełnia”  
Psalm  24:1

„Mówiąc  prawdę  w  miłości,  mamy  
wzrastać  pod  każdym  względem”

„Rozdano  każdemu  według  potrzeby”  
Dz  4,35

Podsumowanie  priorytetów Podsumowanie  priorytetów
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Wdrożenie:  Ustanowienie  obszaru  
duszpasterskiego  i  lokalne  rozeznanie

Szkic  dziesięcioletniego  planu  misji

13  lipca  2022  -  15  grudnia  2022

Wdrożenie:  Przeprowadzono  proces  

kanoniczny  w  celu  utworzenia  pojedynczych  
parafii  i  racjonalizacji  majątkudokument  jest  publikowany

07  stycznia  2023  -wrzesień  2023

Październik  2023  –  do  potwierdzenia

Formalny  przegląd  pierwszych  5  lat  Ten

Konsultacje  parafialne  w  sprawie  projektu  dziesiątego

Realizacja  rocznego  planu  misji

Roczny  plan  misji

15  grudnia  2022  -  05  stycznia  2023

styczeń  2023  r

Faza  1  dziesięcioletniego  planu  misji

Faza  2  dziesięcioletniego  planu  misji

13  lipca  2022  r

Przegląd  opinii  i  finalizacja

Biskup  Filip  formalnie  przyjmuje

2028

Dziesięcioletniego  Planu  Misyjnego

Dziesięcioletni  plan  misji  i  finał

Spotkanie  duchowieństwa  i  publikacja

The
PodróżStąd...
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Każdy  z  nas  jest  potrzebny.  Odnowienie  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  organizacji  lub  proboszcza  i  kilku  niezłomnych.  Dzieło  
odnowy  wykonują  uczniowie-misjonarze,  rozpaleni  Duchem  Świętym,  współpracujący  z  duchowieństwem  
w  zapraszaniu  innych  do  życia  wiarą,  budowaniu  wspólnoty  parafialnej  i  służbie  innym.  Odnowa  parafii  
zależy  od  podjęcia  przez  każdego  z  nas  powołania  z  wielkodusznością  i  miłością.

BĘDZIECIE  MOIMI  ŚWIADKAMI

Osobisty
Zadzwoń  do  SIEBIE
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•  Wszystkim  zaangażowanym  w  Synod  Diecezjalny  oraz  ks.  Johnowi  Chandlerowi  i  jego  zespołowi  pomocników

zgromadzenia  duchownych.

zebranie  naszej  diecezjalnej  odpowiedzi.

•  Wiele  osób  duchownych,  zakonnych  i  świeckich,  które  wzięły  udział  w  konsultacjach  dotyczących  pojawiających  się  priorytetów

•  Heather  Hauschild  i  Eleanor  Belton  za  prowadzenie  nas  wszystkich  przez  ten  proces,  ułatwianie  drogi  rozeznawania,  przeglądanie  wszystkich  

otrzymanych  informacji  zwrotnych  i  zebranie  niniejszego  Dziesięcioletniego  Planu  Misji.

za  tym  planem  i  zastanowiła  się,  jak  można  go  wprowadzić  w  życie.

•  Mojej  Radzie  za  ich  wsparcie  w  rozeznawaniu  priorytetów  dla  naszej  Diecezji  na  następne  dziesięć  lat  i  ich  mądre  przewodnictwo  w  całym  tym  

procesie.

•  Utalentowani  uczniowie  z  naszych  katolickich  szkół,  którzy  brali  udział  w  naszym  konkursie  plastycznym  na  wykonanie  ilustracji

•  I  na  koniec  szczególne  podziękowania  dla  Was  wszystkich,  którzy  w  swoich  modlitwach  i  modlitwach  utrzymywali  naszą  diecezjalną  misję

dla  tego  dokumentu.

poprosił  Pana,  aby  poprowadził  nas  ku  pełnej  nadziei  i  pełnej  nadziei  przyszłości.

Opracowanie  Dziesięcioletniego  Planu  Misyjnego  dla  Diecezji  nie  byłoby  możliwe  bez  cennego  wkładu  tak  wielu  z  Was.  Chciałbym  podziękować  

każdemu  z  was  za  poświęcony  czas,  udział  i  mądrość;  to  jest  bardzo  cenione.  Szczególne  podziękowania  pragnę  skierować  do:

•  Wszystkim  zespołom  w  Ramach  Współpracy,  zespołowi  DSAS,  Komitetom  i  Radzie  Powierniczej  za  pomoc  w  zebraniu  szczegółowego  kształtu  

tego  Dziesięcioletniego  Planu  Misji.

Teraz  zapraszam  was  wszystkich  do  przyjęcia  tego  dokumentu  z  otwartym  sercem  i  rozważenia,  w  jaki  sposób  wszyscy  możemy  wprowadzić  w  

życie  ten  dziesięcioletni  plan  misji  i  pracować  na  rzecz  świetlanej  i  owocnej  przyszłości  naszej  diecezji  oraz  misji  przybliżania  ludzi  do  Jezusa  

Chrystusa  poprzez  Jego  Kościół .

•  Respondentów  naszego  diecezjalnego  sondażu  A  Thousand  Voices  oraz  profesora  Tima  Caina  i  członków

•  Kapituła  Katedralna,  Rada  Kapłańska  i  Dziekani  oraz  Duszpasterze  Koordynatorzy  do  refleksji  nad

w  Corde  Iesu,

zespołu  kurii,  który  przejrzał  i  zebrał  wszystkie  odpowiedzi  i  komentarze.

plan,  jak  się  pojawił.

•  Kapłani  i  diakoni,  którzy  zastanawiali  się  nad  Przeglądami  Obszarów  Duszpasterskich  i  dzielili  się  swoją  mądrością  w  naszym

BĘDZIECIE  MOIMI  ŚWIADKAMI

Podziękowanie
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