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2.  |  Nasza  droga  przed  nami

parafianie  w  każdym  wieku  odgrywają  bezpośrednią  i  

decydującą  rolę  w  naszym  uwielbieniu,  formacji  wiary  i  naszej  

służbie  potrzebującym.  Widzę  także  księży  zjednoczonych  między  

sobą  iz  ludem,  któremu  służą.  Widzę  diakonów,  konsekrowanych  

mężczyzn  i  kobiety  oraz  osoby  świeckie,  które  czują  się  przygotowane  i  obdarzone  mocą,  budują  

Ciało  Chrystusa,  którym  jest  Kościół  w  Newark.

Rewelacje  o  nadużyciach,  jak  również  zarzuty  nękania  seminarzystów  w  tej  archidiecezji,  skłoniły  

nas  do  odnalezienia  światła  Chrystusa,  patrząc  z  nadzieją  w  przyszłość.  Ból  jest  prawdziwy,  a  rany  

głębokie,  ale  wśród  mieszkańców  naszej  Archidiecezji  jest  też  wielka  odporność.  Niejedna  ofiara  

przemocy  powiedziała  mi:  „Nadal  jestem  katolikiem,  ponieważ  jestem  lojalny  wobec  Kościoła,  a  

nie  wobec  jakiejkolwiek  osoby”.

Drogie  Siostry  i  Bracia  w  Chrystusie,

Moja  wizja  naszej  Archidiecezji  to  wizja  prawdziwej  solidarności  w  Chrystusie.  Nasze  różnice  

powinny  wzbogacać  nasz  Kościół,  a  nie  go  dzielić.  Wyzwania,  przed  którymi  stoimy,  powinny  nas  

do  siebie  zbliżyć  i  pozwolić  Duchowi  Świętemu  dać  nam  mądrość,  odwagę,  nadzieję  i  hojność,  

których  potrzebujemy,  aby  odnosić  sukcesy  jako  uczniowie-misjonarze.

Moja  wizja  Archidiecezji  Newark  jest  wizją  ucznia-misjonarza.

Dziękuję  Bogu  za  wysłanie  mnie  do  czterech  hrabstw  Bergen,  Essex,  Hudson  i  Union,  które  

tworzą  archidiecezję  Newark.  Moje  wizyty  w  parafiach,  szkołach  i  innych  organizacjach  

katolickich  w  naszej  archidiecezji  oraz  spotkania  z  osobami  indywidualnymi,  rodzinami  i  

grupami  pokazują  mi,  jak  bardzo  jesteśmy  błogosławieni  jako  lokalny  kościół.

Wyobrażam  sobie  przyszłość,  w  której  ludzie  świeccy  będą  w  pełni  

zaangażowani  w  życie  naszej  Archidiecezji  na  wszystkich  poziomach  iw  każdym  miejscu

Wizyty  te  ujawniają  również  głębokie  rany  spowodowane  objawieniami.

Przesłanie  kardynała  Josepha  W.  Tobina  C.Ss.R.
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3.  |  Nasza  droga  przed  nami

Do  Misji  Kościoła.

Uznaj  ból  i  krzywdę  najmniejszych  z  nas,  którzy  powinni  byli  być  chronieni;

Naszemu  Duchowieństwu  —  tym,  którzy  poświęcili  swoje  życie  Bogu  i  naszej  

Misji  —  a  jednak  zostali  splamieni  szerokim  strumieniem  wstydu  nie  z  własnej  
winy.

Wiele  udało  się  zrobić  w  naszej  Archidiecezji.  Jednak  nadal  rozwijamy  te  środki,  w  tym  

opracowujemy  protokoły  pociągające  biskupów  do  odpowiedzialności  za  naszą  opiekę  

duszpasterską  nad  dziećmi,  młodzieżą,  młodymi  dorosłymi,  dorosłymi  i  starszymi  członkami  

naszej  społeczności,  a  także  kontynuujemy  działania  mające  na  celu  ochronę  seminarzystów.  

Czas  już  dawno  zmienić  dynamikę  strasznych  objawień  i  bólu.  Poza  słowami  i  pomysłami  

musimy  nadal  podejmować  działania:

Społecznościom,  którym  służymy,  zawiedzionym  ciągłymi  doniesieniami  o  
nadużyciach.

Postanowić  „podążać  drogą  prawdy,  dokądkolwiek  ona  prowadzi” (Papież  

Franciszek)  i  stworzyć  drogę  ku  uzdrowieniu;

Wydarzenia  2018  i  początku  2019  roku  skłoniły  nas  do  wyznaczenia  nowych  i  odnowionych  priorytetów.

Kontynuujcie  docieranie  do  ofiar  i  ich  rodzin,  które  cierpiały  samotnie  iw  

milczeniu;

Wzmacniaj  struktury  i  ustanawiaj  nowe  procesy,  które  promują  solidarność,  

przejrzystość  we  wszystkich  sprawach  i  aktywne  zaangażowanie  świeckich.

Rozpoznaj,  że  nie  możemy  iść  naprzód  z  leczeniem,  dopóki  nie  uznamy  

urazu  i  nie  oczyścimy  ran.

Do  Jezusa  Chrystusa,  naszego  Odkupiciela.

To  są:

Ponadto  musimy  potwierdzić  naszą  wiarę  i  nasze  zaangażowanie:

Ustanowić  stałą  formację  i  wsparcie  kapłanów  i  liderów  duszpasterskich.

Do  Wiernych  –  naszych  parafian  i  sympatyków  –  z  nadzieją  odzyskania  ich  

zaufania,  zaangażowania  i,  tak,  wiary  w  nas.

Zapewnienie  formacji  wiary  i  edukacji  przez  całe  życie  na  wszystkich  poziomach.

Przesłanie  kardynała  Josepha  W.  Tobina  C.Ss.R.
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4.  |  Nasza  droga  przed  nami

Przesłanie  kardynała  Josepha  W.  Tobina  C.Ss.R.

Archidiecezjalnego  Planowania  Duszpasterskiego

Jako  arcybiskup  Newark  mam  obowiązek  zrobić  wszystko,  co  jest  konieczne,  aby  pomóc  nam  odbudować  i  

urosnąć  jako  Ciało  Chrystusa,  Kościół.  Musimy  też  dać  przykład  innym  do  naśladowania.

Formacja  i  edukacja  przez  całe  życie

Nie  mogę  się  doczekać  współpracy  z  wami  i  całą  naszą  archidiecezją  w  ramach  projektu  „ Naprzód  w  

wierze  razem:  nasza  droga  przed  nami”.  Istotne  jest,  abyśmy  zrozumieli  i  zastanowili  się,  czym  jest  

społeczność  i  że  „potrzeba  wioski”  —  naszej  wioski  —  aby  nastąpiła  zmiana.

Odpowiedzialność,  przejrzystość  i  komunikacja

Modlę  się  za  Archidiecezję  Newark,  aby  Bóg  dał  nam  jedność  —  komunię  z  Nim  i  między  sobą,  skuteczne  

głoszenie  i  opiekę  duszpasterską  oraz  życie  przemienione  przez  głęboką,  w  pełni  ukształtowaną  wiarę.  Niech  

Najświętsza  Maryja  Panna,  Matka  Jezusa  i  nasza  Matka,  natchnie  nas  do  uważnego  słuchania  i  wielkodusznej  

odpowiedzi  na  słowa  Pana,  które  zapraszają  nas  do  bycia  uczniami-misjonarzami:  „Idźcie  więc  i  nauczajcie  

wszystkie  narody,  udzielając  im  chrztu  w  imię  Ojca  i  Syna  i  Ducha  Świętego,  ucząc  je  zachowywać  wszystko,  

co  wam  przykazałem.  A  oto  ja  jestem  z  wami  przez  wszystkie  dni,  aż  do  skończenia  świata”.

Kardynał  Joseph  W.  Tobin,  CSsR.

Aktywne  zaangażowanie  świeckich

Arcybiskup  Newark

Ochrona  Wiernych

Z  poważaniem  w  Chrystusie  Odkupicielu,

Formacja  ciągła/wsparcie  duchowieństwa

Po  dwóch  latach  uważnego  słuchania  obaw  wyrażanych  przez  mieszkańców  Archidiecezji  oraz  po  

konsultacjach  z  liderami  archidiecezji  i  parafii  oraz  specjalistami  w  różnych  specjalistycznych  obszarach  (w  

tym  w  komunikacji,  edukacji,  przywództwie,  planowaniu  duszpasterskim,  edukacji  zarządzania  i  pozyskiwaniu  

funduszy) ),  dzielę  się  z  wami  Naprzód  we  wspólnej  wierze:  Nasza  droga  przed  nami,  nasza  wizja  przyszłości  

Archidiecezji  wsparta  na  sześciu  kluczowych  filarach,  z  których  każdy  reprezentuje  obszar  działania,  który  

wymaga  odnowienia  energii.

Prosimy  o  uwzględnienie  tych  wysiłków  w  waszej  modlitwie  i  przyjęcie  tych  priorytetów  w  życiu  parafialnym.
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Ochrona  Wiernych

Odpowiedzialność,  przejrzystość  i  komunikacja

Archidiecezjalne  Planowanie  
Duszpasterskie  Pełne  oceny  w  celu  reorganizacji  Kancelarii  w  celu  większej  służby  dla  misji  Archidiecezjalnej.

WSPÓLNIE  NAPRZÓD  W  WIARIE:  NASZA  DROGA  PRZED  NAMI

5.  |  Nasza  droga  przed  nami

Kontynuuj  stosowanie  sprawiedliwego  Niezależnego  Programu  Odszkodowań  dla  Ofiar.

Wzmocnienie  Archidiecezjalnej  Komisji  Rewizyjnej.

Sfinalizować  jasne  priorytety  do  wdrożenia  na  wszystkich  poziomach  Archidiecezji.

Kontynuuj  pełną  i  proaktywną  współpracę  z  organami  ścigania  i  urzędnikami  stanowymi/lokalnymi.

Umocnić  i  poprowadzić  każdą  parafię  do  przyjęcia  i  realizacji  planu  archidiecezjalnego  
zgodnie  z  potrzebami  ich  własnych  wspólnot  parafialnych.

Zastosuj  wyniki  audytu  komunikacji,  aby  poprawić  połączenia  wewnętrzne  i  zewnętrzne.

Wzmocnij  struktury,  które  skuteczniej  wspierają  i  napędzają  naszą  misję.

Wspieraj  i  pocieszaj  ofiary  nadużyć  seksualnych  duchownych.

Rozpowszechniajcie  kulturę,  która  obejmuje  duchowość  szafarstwa.

Poszerzyć  kanały  komunikacji  do  iz  parafii  oraz  Kancelarii.

Wzmocnij  już  istniejące  zabezpieczenia  i  stwórz  nowe  programy  szkoleniowe  i  sprawozdawcze.

Usprawnij  struktury  raportowania  i  ustal  bardziej  spójne  roczne  oceny  wyników  dla  wszystkich.

Prowadź  proaktywną  politykę  przejrzystości  i  odpowiedzialności.

Dokonuj  ocen  technologii  i  wprowadzaj  ulepszenia.
Większa  przejrzystość  operacji  i  finansów.
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Formacja  wiary  i  edukacja  przez  całe  życie  

Kontynuuj  ewaluację  i  reorganizację  etapów  formacji  wiary  przez  całe  życie.

Formacja  ciągła/wsparcie  duchowieństwa

Aktywne  zaangażowanie  świeckich  

Dodać  bardziej  zdecydowane  role  przywódcze  dla  świeckich  w  Archidiecezji.

WSPÓLNIE  NAPRZÓD  W  WIARIE:  NASZA  DROGA  PRZED  NAMI

6.  |  Nasza  droga  przed  nami

Wzmocnienie  roli  rodziny.

Zaangażuj  świeckich,  aby  stawić  czoła  wyzwaniom  i  przekształcić  przyszłość  Archidiecezji.

Wzmocnij  i  potwierdź  nasze  nieustające  zaangażowanie  w  trwającą  całe  życie  posługę  naszych  
biskupów,  kapłanów  i  diakonów.

Twórz  i  wspieraj  inicjatywy  dla  wiernych,  aby  rozkwitały  w  ludzkich  duchowych,  intelektualnych  i  
duszpasterskich  aspektach  ich  życia.

Inwestuj  w  ciągłe  szkolenia  i  rozwój.

Zgromadźcie  razem  biskupów,  kapłanów  i  diakonów,  aby  rozważali,  wzmacniali  i  szukali  
rekomendacji,  aby  ulepszyć  nasze  świadectwo  o  kapłaństwie  Jezusa  Chrystusa.

Rozwijaj  możliwości  silniejszego,  ciągłego  zaangażowania  dorosłych  i  młodych  dorosłych  w  
wiarę.

Zadbaj  o  to,  aby  rady  finansowe  i  duszpasterskie  istniały  i  skutecznie  funkcjonowały  w  każdej  parafii.

Wzmocnij  obraz  powołania  kapłańskiego,  aby  na  nowo  podkreślić  duchowe  i  służebne  
przywództwo  innym.

Zachęcaj  do  większego  wkładu  i  udziału  świeckich.

Wzbogacać  szkoły  Archidiecezji,  aby  podtrzymywać  ciągłą  edukację  religijną.

Kontynuuj  zapraszanie  i  rozwiązywanie  problemów  związanych  z  morale  wśród  naszych  duchownych.
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7.  |  Nasza  droga  przed  nami

W  2002  r.,  uznając  znaczenie  współpracy  i  komunikacji  oraz  potrzebę  jasno  określonych  

zasad  i  procedur,  a  także  kontynuując  zaangażowanie  we  współpracę  z  władzami  państwowymi  

i  lokalnymi  w  celu  ochrony  ofiar  przestępstw,  Archidiecezja  podpisała  Memorandum  o  

Porozumieniu  z  Prokuratorami  '  Urzędy  w  powiatach,  które  obsługujemy.  W  naszych  raportach  

kontynuujemy  proaktywną  i  pełną  współpracę  z  organami  ścigania.

W  2019  roku  przeprowadziliśmy  ponad  1700  kontroli  duchownych,  pracowników  i  

wolontariuszy,  które  są  również  aktualizowane  co  pięć  lat.

Co  osiągnęliśmy:

W  2019  roku  zrealizowaliśmy  ponad  200  szkoleń,  edukując  setki  duchownych,  pracowników  

i  wolontariuszy  w  zakresie  zapobiegania,  rozpoznawania  i  zgłaszania  nadużyć  i  

wykorzystywania  seksualnego.  Nasz  program  nauczania  zawiera  wiele  opcji  ponownej  

certyfikacji,  wymaganej  co  pięć  lat.

Konieczne  jest  dalsze  instytucjonalizowanie  odpowiedzialności  i  przejrzystości  Archidiecezji  w  służbie  i  

ochronie  naszych  wiernych.  Obejmuje  to  wzmocnienie  polityki  i  procesów  Archidiecezjalnych,  które  

zapewniają  ochronę  nieletnich  i  seminarzystów.  Musimy  współpracować  na  wszystkich  poziomach  –  w  

tym  duchownych,  świeckich,  rządowych  i  organów  ścigania,  ofiar  i  ich  rodzin  oraz  wiernych  –  aby  

utrzymać  i  wzmocnić  te  polityki.

Od  15  czerwca  2019  r.  działa  Niezależny  Program  Odszkodowań  dla  Ofiar  (IVCP),  wypłacający  

odszkodowania  ofiarom  wykorzystywania  seksualnego  nieletnich  przez  duchownych.

Odbyliśmy  trzy  nabożeństwa  modlitewne  za  ocalałych,  ich  rodziny  i  szerszą  społeczność  

wszystkich  wiernych,  aby  pomóc  w  uzdrowieniu.

W  lutym  2019  roku  opublikowaliśmy  nazwiska  63  duchownych  diecezjalnych,  którzy  zostali  

wiarygodnie  oskarżeni  o  wykorzystywanie  seksualne  nieletniej.

Spotykaliśmy  się  i  słuchaliśmy  bezpośrednio  ocalałych,  aby  oferować  pomoc  i  uzdrowienie  za  

pomocą  programów  i  usług  za  pośrednictwem  kościoła.

OCHRONA  WIERNYCH
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8.  |  Nasza  droga  przed  nami

Jesteśmy  przekonani,  że  nasze  obecne  konsultacje  ze  Stolicą  Apostolską  zaowocują  

konkretną  polityką  narodową  w  tych  dwóch  obszarach  w  nadchodzących  miesiącach.

Jako  przewodniczący  Komitetu  Konferencji  Biskupów  Stanów  Zjednoczonych  (USCCB),  

który  nadzoruje  formację  księży  i  diakonów,  kardynał  Tobin  zwrócił  się  do  tego  

organu  o  nowe  inicjatywy,  aby  zapewnić  seminarzystom  bezpieczne  środowisko.

Przyczyniliśmy  się  do  opracowania  Kodeksu  postępowania  biskupów  USCCB  i  

ustanowienia  kanałów,  za  pomocą  których  można  zgłaszać  niewłaściwe  zachowanie  

seksualne  lub  nadużycie  władzy  przez  biskupów  i  podejmować  działania.  Sygnalistom  
zapewnia  się  ochronę.

Co  osiągnęliśmy:

OCHRONA  WIERNYCH
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Nadal  szybko  i  skutecznie  potwierdzamy  i  dokładnie  badamy  wszystkie  zarzuty  nadużyć  oraz  

kontynuujemy  pełną  i  proaktywną  współpracę  z  organami  ścigania  i  urzędnikami  stanowymi/

lokalnymi.

Jakie  działania  możesz  podjąć  —  jako  członek  Kościoła  —  aby  wesprzeć  to  zobowiązanie?

Nadal  wspieramy  Niezależny  Program  Odszkodowań  dla  Ofiar  wraz  z  innymi  diecezjami  New  Jersey.

Nadal  udzielamy  wsparcia  ofiarom  wykorzystywania  seksualnego  duchownych,  aby  zapewnić  rannym  

możliwość  znalezienia  pocieszenia  i  uzdrowienia  w  sposób  najbardziej  odpowiedni  dla  każdego  z  

nich.

Pytania  dotyczące  refekcji:

Wzmacniamy  istniejące  zabezpieczenia  ustanowione  w  2002  r.  na  mocy  Karty  Ochrony  Dzieci  i  

Młodzieży,  włączając  najnowsze  programy  szkoleniowe  i  kontrolne,  aby  zapewnić,  że  niepowodzenia  

z  przeszłości  nie  będą  mogły  się  powtórzyć.

We  współpracy  z  naszym  Koordynatorem  Pomocy  Ofiarom  dostosowujemy  programy  terapii,  aby  

zapewnić  każdemu  ocalałemu  odpowiednie  leczenie.

Nasza  droga  przed  nami:

Nadal  badamy  wszystkie  dokumenty  historyczne,  aby  zapewnić  pełną  przejrzystość.

Jakie  kroki  należy  jeszcze  podjąć,  aby  wzmocnić  i  potwierdzić  nasze  zaangażowanie  w  ten  ważny  

filar  naszej  wizji  duszpasterskiej?

Angażujemy  i  zabiegamy  o  udział  świeckich  profesjonalistów  w  Archidiecezjalnej  Komisji  

Rewizyjnej  —  organie  konsultacyjnym  ustanowionym  w  celu  doradzania  Arcybiskupowi  w  

sprawach  związanych  z  nadużyciami.

Czy  zauważyłeś  dowody  w  swojej  parafii  i  archidiecezji,  że  podjęto  środki  w  celu  ochrony  wiernych?

W  razie  potrzeby  będziemy  nadal  aktualizować  listę  duchownych  diecezjalnych,  którzy  zostali  

wiarygodnie  oskarżeni.

Nieustannie  podejmujemy  wysiłki  na  rzecz  wzmocnienia  naszej  polityki  przejrzystości  i  

odpowiedzialności.

OCHRONA  WIERNYCH

9.  |  Nasza  droga  przed  nami

2.

3.

1.
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10.  |  Nasza  droga  przed  nami

ODPOWIEDZIALNOŚĆ,  PRZEJRZYSTOŚĆ  I  KOMUNIKACJA

Archidiecezja  przeprowadziła  przegląd  swoich  narzędzi  komunikacyjnych,  technologii  i  zasad  

—  i  modernizuje  zarówno  komunikację  wewnętrzną,  jak  i  zewnętrzną.

Nadal  odpowiadamy  na  potrzebę  wiernych  w  zakresie  większej  przejrzystości,  starannego  

zarządzania  i  odpowiedzialności  za  ich  wkład  w  misję  Kościoła.  Oświadczenie  kardynała  o  

odpowiedzialności  stanowi  ważny  krok  w  naszych  nieustających  wysiłkach  zmierzających  do  

uzdrowienia  Ciała  Chrystusa  i  potwierdza  nasze  zaangażowanie  na  rzecz  wiernych  oraz  

sposób,  w  jaki  te  fundusze  są  wykorzystywane  na  potrzeby  ludu  Bożego  w  całej  Archidiecezji  

Newark.

Co  osiągnęliśmy:

Grant  Thornton,  LLP,  renomowana  w  całym  kraju,  niezależna  firma  księgowa,  

przeprowadziła  badanie  tego  sprawozdania  finansowego  zgodnie  z  zasadami  

rachunkowości  ogólnie  przyjętymi  w  Stanach  Zjednoczonych.  aspekty  materialne,  

sytuacja  finansowa”  Kancelarii.

Nadal  zapewniamy  większą  przejrzystość  działań  Archidiecezji  i  wspieramy  jasną,  skuteczną  i  

otwartą  komunikację  zarówno  wewnątrz,  jak  i  na  zewnątrz  organizacji.  Obejmuje  to  bieżące  audyty,  

monitorowanie  i  zarządzanie  archidiecezjalnymi  i  parafialnymi  systemami  finansowymi  oraz  

zarządzaniem  majątkiem.  Działania  te  są  konieczne,  aby  odzyskać  i  utrzymać  zaufanie  naszych  

parafian,  naszego  duchowieństwa  i  opinii  publicznej.

Zgodnie  z  wieloletnią  archidiecezjalną  tradycją,  podzieliliśmy  się  podsumowaniem  sytuacji  

finansowej  Kancelarii  poprzez  zamieszczenie  na  naszej  stronie  internetowej  www.rcan.org  

kopii  naszego  pełnego  sprawozdania  finansowego  za  ostatni  rok  finansowy.

Zaangażowaliśmy  wiodących  ekspertów  zewnętrznych,  aby  pomogli  nam  w  przeprowadzeniu  

tego  przeglądu  oraz  skutecznie  wspierali  i  wdrażali  nasze  kroki  naprzód.  Obejmowało  to  

restrukturyzację  mediów  społecznościowych,  strony  internetowej,  biuletynów,  gazet,  

czasopism  i  innych  narzędzi  komunikacyjnych.

Nadal  podkreślamy,  że  fundusze  z  Apelu  Dorocznego  lub  Kampanii  Kapitałowej  We  

Are  Living  Stones  są  przeznaczone  wyłącznie  na  cele  pierwotnie  przeznaczone  —  

głoszenie  Dobrej  Nowiny,  przekazywanie  wiary  kolejnym  pokoleniom  oraz  troskę  o  

biednych  i  zepchniętych  na  margines  —  a  nie  w  jakimkolwiek  innym  celu.  Informacje  

dotyczące  tych  kampanii  są  dostępne  na  naszej  stronie  internetowej  www.rcan.org.
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Nadal  angażujemy  talenty  i  umiejętności  wiernych  Archidiecezji,  poprzez  Archidiecezjalne  Biuro  

ds.  Komunikacji,  w  rozwijanie  nowych  platform  do  przekazywania  Ewangelii  w  możliwie  najskuteczniejszy  

sposób.

Jakie  działania  możesz  podjąć  —  jako  członek  Kościoła  —  aby  wesprzeć  to  zobowiązanie?

Pytania  dotyczące  refekcji:

Rozwijamy  bardziej  proaktywne  media  społecznościowe  i  komunikację  online,  aby  podnosić  świadomość  

życia  wiary  w  naszych  lokalnych  społecznościach  iw  Archidiecezji  oraz  promować  inicjatywy  w  zakresie  

edukacji  i  duchowości.

Jakie  kroki  należy  jeszcze  podjąć,  aby  wzmocnić  i  potwierdzić  nasze  zaangażowanie  w  ten  ważny  

filar  naszej  wizji  duszpasterskiej?

Tworzymy  dodatkowe  procesy,  aby  zaangażować  się  w  bardziej  otwartą,  bezpośrednią  i  dwukierunkową  

komunikację  z  parafiami  —  abyśmy  działali  jako  jedna  diecezja,  służąc  misji  Chrystusa.

Nasza  droga  przed  nami:

Kontynuujemy  nasze  zaangażowanie  w  otwartość  i  przejrzystość  poprzez  więcej  komunikatów  od  

kardynała  i  innych  przywódców  archidiecezji  do  świeckich.

Dlaczego  lub  dlaczego  nie?

Oprócz  funkcjonalnych  elementów  narzędzi  komunikacyjnych,  rozszerzamy  i  ulepszamy  sposoby  

bezpośredniego  kontaktu  z  wiernymi  świeckimi  i  innymi  osobami.

Czy  wierzysz,  że  twoja  parafia  i  archidiecezja  wzmocniły  swoje  zaangażowanie  w  

przejrzystość,  odpowiedzialność  i  komunikację?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ,  PRZEJRZYSTOŚĆ  I  KOMUNIKACJA

11.  |  Nasza  droga  przed  nami

3.

1.

2.
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12.  |  Nasza  droga  przed  nami

ARCHIDIECEZJALNE  PLANOWANIE  DUSZPASTERSKIE

Przeprowadziliśmy  spotkania  w  ratuszu,  aby  uzyskać  informacje  z  każdego  aspektu  

Archidiecezji.

Uruchomiliśmy  parafialne  szkolenie  zespołu  CORE  i  szkolenie  facylitatorów  w  małych  grupach  dla  parafii

Co  osiągnęliśmy:

Zainicjowaliśmy  sesje  szkoleniowe  Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej,  aby  pomóc  w  tworzeniu  rad,  aby  

pomóc  w  praktycznym  planowaniu  parafii  i  przyjąć  najlepsze  praktyki  skutecznych  rad  i  parafii.

RENEW  International  ma  ponad  40-letnie  doświadczenie  w  rewitalizacji  życia  parafialnego  w  ponad  

150  diecezjach  w  Stanach  Zjednoczonych,  dotykając  życia  25  milionów  ludzi  poprzez  swoje  usługi  

duszpasterskie.

Aktywnie  podejmujemy  kroki,  aby  wzmocnić  naszą  koncentrację  i  potwierdzić  naszą  misję  poprzez  

opracowanie  kompleksowego  planu  duszpasterskiego.  Poprawi  to  bezpośrednie  zaangażowanie  w  każdą  parafię,  

pozwoli  nam  lepiej  reagować  na  wiernych  i  stworzyć  silniejszą  i  lepiej  zorganizowaną  archidiecezję.

Czerpaliśmy  inspirację  i  wskazówki  od  V  Encuentro  Nacional  de  Pastoral  Hispana/Latina,  

która  stara  się  rozeznać  sposoby,  w  jakie  Kościół  w  Stanach  Zjednoczonych  może  lepiej  

odpowiedzieć  na  obecność  Hiszpanów/Latynosów.

Program  ten,  stworzony  przez  RENEW  International,  jest  narzędziem  dla  małych  grup,  które  

bezpośrednio  stawia  czoła  problemowi  nadużyć  duchownych  i  pomaga  wiernym  świeckim  

rozpocząć  proces  uzdrawiania  i  iść  naprzód,  wraz  z  duchowieństwem,  jako  rodzina  wiary.

Powołaliśmy  Archidiecezjalną  Radę  Duszpasterską,  Parafialne  Rady  Duszpasterskie  i  Radę  Kapłańską,  

aby  bezpośrednio  doradzać  Arcybiskupowi  oraz  szukać  i  zapewniać  wkład  w  nasze  działania  planistyczne  

i  organizacyjne.

Inicjatywa  „Uzdrowienie  naszego  Kościoła”:
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Zidentyfikujemy  główne  obszary  działalności  parafii  wymagające  szczególnej  uwagi  duszpasterskiej  —  w  każdym  

z  tych  obszarów  zostaną  wybrane  kluczowe  działania.

Czy  obserwowałeś  działania  w  swojej  parafii,  aby  pokazać,  że  istnieje  silniejszy  proces  planowania  

duszpasterskiego?  Czy  czujesz,  że  twój  pastor  uczynił  to  priorytetem?

Plan  duszpasterski  określi  jasne  priorytety,  które  mogą  być  realizowane  na  wszystkich  poziomach  Archidiecezji.

Pytania  dotyczące  refekcji:

Jakie  działania  możesz  podjąć  —  jako  członek  Kościoła  —  aby  wesprzeć  to  zobowiązanie?

Nasza  droga  przed  nami:

Za  priorytet  postawiliśmy  inwestowanie  w  ciągłe  szkolenie  i  rozwój  Parafialnych  Rad  Duszpasterskich  i  Rad  

Finansowych.

Jakie  kroki  należy  jeszcze  podjąć,  aby  wzmocnić  i  potwierdzić  nasze  zaangażowanie  w  ten  ważny  filar  naszej  

wizji  duszpasterskiej?

Podczas  gdy  niektóre  z  priorytetowych  działań  będą  miały  miejsce  przede  wszystkim  na  szczeblu  

archidiecezjalnym,  większość  z  nich  może  być  skuteczna  tylko  wtedy,  gdy  zostanie  poświęcona  lokalnie  w  

parafiach  lub  przez  parafie  pracujące  wspólnie  w  ramach  swojego  dekanatu.

ARCHIDIECEZJALNE  PLANOWANIE  DUSZPASTERSKIE

13.  |  Nasza  droga  przed  nami

2.

3.

1.
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Zaczęliśmy  zbierać  spostrzeżenia  i  pomysły  od  przedstawicieli  Archidiecezjalnej  Rady  

Duszpasterskiej,  Parafialnych  Rad  Duszpasterskich  i  Rady  Kapłańskiej  w  celu  ciągłego  

zaangażowania  dorosłych  i  młodych  dorosłych  w  wiarę.

Jakie  działania  możesz  podjąć  —  jako  członek  Kościoła  —  aby  wesprzeć  to  
zobowiązanie?

Opracowujemy  strategie  w  parafiach  i  dzielimy  się  najlepszymi  praktykami,  aby  pomyślnie  

osiągnąć  ten  cel  w  całej  Archidiecezji.

Co  osiągnęliśmy:

Jakie  kroki  należy  jeszcze  podjąć,  aby  wzmocnić  i  potwierdzić  nasze  zaangażowanie  w  

ten  ważny  filar  naszej  wizji  duszpasterskiej?

Nieustannie  opracowujemy  i  promujemy  inicjatywy  i  programy  umożliwiające  wiernym  

naszej  Archidiecezji  wzrastanie  w  ich  oddaniu  Bogu  i  sakramentom  Kościoła,  szczególnie  

poprzez  cotygodniowe  celebrowanie  niedzielnej  Mszy  św.

Archidiecezja  musi  tworzyć  i  wspierać  nowe  inicjatywy,  aby  zapewnić  wiernym  czwórkę  w  każdym  

aspekcie  ich  życia  —  ludzkim,  duchowym,  intelektualnym  i  duszpasterskim.  Wymaga  to  opracowania  

aktywnego  programu  angażującego  młodzież  i  młodych  dorosłych  oraz  przyjęcia  ich  w  wierze,  a  

także  stworzenia  programów  uwzględniających  każdy  etap  życia  jednostki.

Nasza  droga  przed  nami:

Pytania  dotyczące  refekcji:

Zainicjowaliśmy  programy  mające  na  celu  wzmocnienie  ciągłości  nauczania  religii  

poprzez  szkoły  Archidiecezji.

Nadal  wspieramy  te  strategie  formacji  wiary  przez  całe  życie  na  poziomie  

parafialnym.

FORMACJA  WIARY  I  EDUKACJA  PRZEZ  CAŁE  ŻYCIE

14.  |  Nasza  droga  przed  nami

1.

2.
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15.  |  Nasza  droga  przed  nami

1.

2.

FORMACJA  CIĄGŁA/WSPARCIE  DUCHOWIEŃSTWA

We  wrześniu  2018  roku  wysłaliśmy  ankietę  do  wszystkich  księży  Archidiecezji,  prosząc  o  poufną  i  

anonimową  ocenę  stanu  Archidiecezji  oraz  jej  biskupów  i  księży.

Powołano  komitet  księży  archidiecezjalnych,  aby  opracować  i  wdrożyć  priorytety,  które  

zostały  określone  podczas  Konwokacji.

Zeszłej  wiosny  powołaliśmy  lokalny  komitet  przygotowawczy,  aby  zaplanować  Konwokację  

Kapłanów  w  celu  zgromadzenia,  zbudowania  wspólnoty  i  stworzenia  jedności  wśród  księży  

archidiecezji.  Konwokacja  odbyła  się  w  czerwcu  2019  roku.

Jakie  działania  możesz  podjąć  —  jako  członek  Kościoła  —  aby  wesprzeć  to  zobowiązanie?

Nasza  droga  przed  nami:

Jakie  kroki  należy  jeszcze  podjąć,  aby  wzmocnić  i  potwierdzić  nasze  zaangażowanie  w  ten  

ważny  filar  naszej  wizji  duszpasterskiej?

Co  osiągnęliśmy:

Temat  konwokacji,  Kultywowanie  jedności,  został  zainspirowany  Podstawowym  planem  formacji  

ciągłej  kapłanów  USCCB.

Pytania  dotyczące  refekcji:

Projekt  ankiety,  jej  analizę  i  inne  kroki  przygotowawcze  prowadzące  do  Konwokacji  powierzono  

Centrum  Badań  Stosowanych  w  Apostolacie  (CARA),  narodowemu  nienastawionemu  na  zysk  

centrum  badawczemu  powiązanemu  z  Uniwersytetem  Georgetown,  które  prowadzi  badania  z  
zakresu  nauk  społecznych  na  temat  Kościół  katolicki.

Archidiecezja  będzie  nadal  badać  inne  środki  wspierające  życie  i  posługę  naszych  księży  i  

diakonów.
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16.  |  Nasza  droga  przed  nami

AKTYWNE  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIECKICH

Co  osiągnęliśmy:

Wiosną  2019  roku  odbyły  się  dwa  spotkania.

Podstawowe  programy  szkoleniowe  są  oferowane  i  prowadzone  w  parafiach,  
aby  pełniej  zaangażować  świeckich  oraz  życie  i  posługę  parafii,  szczególnie  w  
zakładaniu  i  szkoleniu  rad  duszpasterskich.

Brak  przejrzystości  i  otwartej  komunikacji  między  duchownymi  a  świeckimi  w  Kościele  jest  

jednym  z  głównych  czynników,  które  przyczyniły  się  do  nadużyć  i  niewłaściwego  postępowania  

z  nimi.  Dlatego  musimy  promować  bardziej  inkluzywną  rolę  świeckich  w  Archidiecezji,  w  tym  

aktywny  udział  w  podejmowaniu  decyzji.

Powołaliśmy  Archidiecezjalną  Radę  Duszpasterską,  która  jest  organem  

doradczym  Arcybiskupa,  złożonym  ze  świeckich  reprezentujących  cztery  
hrabstwa  Archidiecezji  i  różnorodność  jej  mieszkańców.

Archidiecezjalna  Rada  Duszpasterska  we  współpracy  z  Arcybiskupem  
bada,  rozważa  i  proponuje  praktyczne  wnioski  w  sprawach  dotyczących  
pracy  duszpasterskiej  w  diecezji.  Dokonuje  się  to  w  duchu  modlitwy,  
studium,  refleksji,  konsultacji,  współpracy  i  rozeznania.
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17.  |  Nasza  droga  przed  nami

1.

2.

AKTYWNE  ZAANGAŻOWANIE  ŚWIECKICH

Ułatwiamy  i  zachęcamy  do  współpracy  świeckich,  zakonników  i  księży  w  Archidiecezji,  aby  

dary  wszystkich  były  nieustannie  wyrażane  i  cenione  dla  dobra  tego  Kościoła  lokalnego.

Przeprowadzimy  Szkolenie  Rady  Finansów:

Wzywamy  wszystkie  parafie  do  współodpowiedzialności  za  życie  duchowe  i  pomyślność  Kościoła  

i  tej  Archidiecezji.

Jakie  działania  możesz  podjąć  —  jako  członek  Kościoła  —  aby  wesprzeć  to  zobowiązanie?

Faza  druga  —  jesienią  2019  r.  pomożemy  PPC  w  ocenie  sukcesu  dotychczasowych  spotkań  i  

rozpoczęciu  procesu  planowania  strategicznego.

Jakie  kroki  należy  jeszcze  podjąć,  aby  wzmocnić  i  potwierdzić  nasze  zaangażowanie  w  ten  ważny  

filar  naszej  wizji  duszpasterskiej?

Nasza  droga  przed  nami:

Faza  pierwsza  —  w  maju  2019  r.  przedstawiliśmy  istniejącym  i  nowym  PPC  przegląd  

obowiązków  oraz  najlepsze  praktyki  w  zakresie  rekrutacji  członków,  planowania,  prowadzenia  

efektywnych  spotkań  itp.

Pytania  dotyczące  refekcji:

Kontynuujemy  szkolenia  dla  Parafialnych  Rad  Duszpasterskich  (PPC):

Na  mocy  Prawa  Kanonicznego  (537)  Parafialna  Rada  Finansowa  wspiera  proboszcza  i  powierników  

parafii  w  zarządzaniu  zasobami  finansowymi  parafii.  Parafialna  Rada  Finansowa  jest  również  

odpowiedzialna  przed  wspólnotą  parafialną  i  przed  Arcybiskupem  Newark.
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Kardynał  Joseph  W.  Tobin,  CSsR.

Zdaję  sobie  sprawę,  że  jest  to  ambitna  wizja  i  że  jest  wiele  do  zrobienia.  Wspólnie  odnajdziemy  

drogę  jako  uczniowie  Chrystusa.  Twoja  dana  przez  Boga  wiara,  talent  i  umiejętności  zrobią  

różnicę.  Zachęcam  wszystkich  do  zaangażowania  się  w  ten  proces.  Porozmawiaj  ze  swoim  

proboszczem  lub  administratorem  parafii  o  tym,  jak  się  zaangażować.

Niech  Duch  naszego  Boga  uczyni  nas  silnymi  i  mądrymi.  Niech  Bóg  błogosławi  ciebie  i  twoje.

Arcybiskup  Newark

Z  poważaniem  w  Chrystusie  Odkupicielu,

Teraz,  bardziej  niż  kiedykolwiek,  musimy  polegać  na  Bożej  łaskawej  opiece.  Proszę  o  

modlitwę  za  wszystkich  wiernych  Archidiecezji.  Proszę  również  o  modlitwę  za  mnie.  Jestem  

głęboko  wdzięczny  za  Waszą  cierpliwość  i  zrozumienie,  kiedy  realizujemy  wizję  „ Naprzód  w  

wierze  razem:  nasza  droga  przed  nami”.

REFLEKSJA  KOŃCOWA

18.  |  Nasza  droga  przed  nami

Wszystko  możemy  w  Chrystusie,  
który  nas  wzmacnia.  Filipian  4:13.
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