
Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» obecne są zawsze nowe 
scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. 
Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia». 
Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, 
jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, 
jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego 
wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się 
na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata 
potrzebujące światła Ewangelii.”  

PAPIEŻ FRANCISZEK, EVANGELII GAUDIUM §20

WPROWADZENIE
Niniejszy dokument zawiera krótkie wprowadzenie do 
tego posłania i określa, co to zaproszenie oznacza 
dla Ciebie i Twojej parafii.

Do czego zaprasza nas inicjatywa  
„Obierzcie drogę Ewangelii!”?

Jesteśmy wezwani – zarówno osoby świeckie, jak 
i duchowne – do nadania nowego sensu naszemu 
misyjnemu powołaniu. Poszukiwanie i marzenie o 
przyszłej drodze misyjnej leży u podstaw naszego 
wezwania do życia Ewangelią, które otrzymaliśmy na 
chrzcie świętym. To coś, o czym papież Franciszek 
mówi w swoim liście apostolskim Evangelii Gaudium 
(2013): „Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić 
wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i 
wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim 
kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego 
świata niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur, 
wymagającą odnowy duszpasterskiej, można zrozumieć 
jedynie w tym sensie: należy sprawić, by stały się one 
wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne 
we wszystkich swych formach rozszerzało swój zasięg i 
było bardziej otwarte […]”.

Ale dlaczego akurat teraz?
Na przestrzeni wielu lat osoby świeckie i duchowne 
odkryły potrzebę znalezienia nowych i świeżych 
sposobów głoszenia Ewangelii w naszych lokalnych 
społecznościach. Jednym z aspektów tego ponownego 
przebudzenia jest uwzględnienie sposobu, w jaki 
te lokalne wspólnoty łaski – parafie, społeczności 
językowe czy ruchy działające w naszej Archidiecezji 
– są zorganizowane i funkcjonują, tak aby mogły one 
przynosić odnowione i nieustające życie ludowi Bożemu. 
W kontekście naszej aktualnej rzeczywistości pandemii 
COVID pojawiło się również poczucie, iż taka rewizja 
naszego dotychczasowego podejścia ma charakter pilny.

Jak stwierdził Arcybiskup Peter A. Comensoli, „Droga 
Ewangelii – misyjna ścieżka uczniów Chrystusa – była 
adaptowana do lokalnych okoliczności przez wszystkie 
pokolenia. Organizacja działań zależała od czasu i 
miejsca. Teraz jest nasz czas, a tu jest nasze miejsce… 
Nasze parafie pozostaną centrum lokalnych zgromadzeń 
ludu Bożego, ale musimy dostosować sposób posługi 
w naszych lokalnych społecznościach, co obejmuje 
posyłanie duchownych, katechistów i innych świeckich 
liderów, do tworzenia Misji stanowiących rodziny wspólnot 
wierzących.”

Na czym zatem polega nastawienie na 
większą „misyjność”?

W Evangelii Gaudium (§28) Papież Franciszek daje 
pewne wytyczne dotyczące tego, jak parafia może stać 
się bardziej misyjna. Warto spojrzeć na nie w kontekście 
naszych własnych parafii tutaj w Melbourne:

• Czy nasza parafia „utrzymuje kontakt z rodzinami i z 
życiem ludu”?

• Czy nasza parafia jest „środowiskiem słuchania 
Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, 
przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji”?

• Czy nasza parafia „zachęca i formuje swoich członków, 
aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację”?

• Czy nasza parafia jest „sanktuarium, gdzie spragnieni 
przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum 
stałego misyjnego posyłania”?

„Idźcie na cały świat i  
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” 
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Czym dokładnie jest „Misja”?

Misja jest wyodrębnioną przestrzenią 
wiary, w której można żyć podobnie jak 
w rodzinie w służbie głoszenia Ewangelii.

MISJA TO: 

• Lokalny obszar o wspólnej historii, demografii, 
geografii

• Wspólna koncentracja na ewangelizacji, adoracji, 
formacji i służbie

• Rodzina społeczności wspólnie działających na 
rzecz własnej funkcjonalności i witalności

• Reorganizacja zasobów duszpasterskich i 
materialnych

• Wspólnota kierowana przez przynajmniej dwóch 
księży działających jako zespół

• Wspólnota, w której decyzje strategiczne i 
operacyjne podejmowane są razem z administracją 
świecką

• Zamierzona współodpowiedzialność całego ludu 
Bożego

• Łączenie i współdzielenie zasobów i funkcji 
administracyjnych

• Ruch na rzecz współdziałania społeczności i 
solidarności w działaniu.

 MISJA NIE JEST: 

• Ukierunkowana na zamykanie parafii
• Skoncentrowana wyłącznie na statystykach
• Skutkiem zbyt małej liczby duchownych lub 

spadającej liczby parafian
• Ukierunkowana na niszczenie różnorodności i 

kultury społeczności lokalnej
• Nastawiona na tworzenie scentralizowanego 

kierownictwa duchownych
• Planem przejęcia aktywów i finansów parafii

W jaki sposób Misje pomogą nam stać się 
bardziej misyjnymi? Jaki jest ich cel?

Niewątpliwie istnieje wiele parafii, które już poszukują 
nowych i ekscytujących sposobów na większą misyjność. 
Ale można także powiedzieć, że struktura życia parafii 
– nasza główna droga do poznawania Pana poprzez 
Słowo Boże, Sakramenty i Służbę – potrzebuje odnowy 
wypełnionej Duchem Świętym. Nasz lud i nasze sposoby 
działania odczuwają zmęczenie i potrzebują ożywienia.

W Misjach nie chodzi o zmianę naszej głównej misji 
polegającej na dzieleniu się Dobrą Nowiną o Jezusie 
Chrystusie, ale o zmianę sposobu, w jaki to robimy, tak aby 
dostosować go do naszego miejsca i czasu oraz dobrze 
zaplanować przyszłość.  Nie jesteśmy parafiami sprzed 40 
lat – musimy być odważni i kreatywni w naszym myśleniu 
o tym, jak stawić czoła wyzwaniom i wykorzystać okazje, 
jakie niesie współczesny świat. Ilu z nas w ciszy swojego 
serca spojrzało na ciężko pracujących wolontariuszy z 
naszej parafii i pomyślało o tym, kto zajmie ich miejsce w 
przyszłości? Ilu z nas rozejrzało się podczas Mszy Świętej 
i zastanowiło się, dlaczego nie ma tu więcej rodzin z 
naszego sąsiedztwa? Albo jak często zastanawiamy się 
nad tym, czy nasze własne dzieci lub wnuki będą mogły 
doświadczyć tej samej radości i pasji dla wiary katolickiej, 
jaka jest naszym udziałem?

Utworzenie Misji wprowadza nas w proces wspólnego 
działania ukierunkowanego na to, byśmy stali się bardziej 
misyjni. Misje mają trzy konkretne cele:

 CEL NR 1: WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ GŁOSZENIA  
 EWANGELII 

Wzajemne zbliżenie lokalnych wspólnot wierzących 
umożliwia większą współpracę i wyzwala silniejsze 
poczucie wspólnej misji. W rezultacie nasze lokalne 
wspólnoty parafialne mogą zostać ożywione obecnością 
misyjnych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy w pełni 
realizują swoje powołanie chrzcielne.

 CEL NR 2: ŻYWOTNOŚĆ, WITALNOŚĆ,  
 FUNKCJONALNOŚĆ  

Żywotne wspólnoty są pełne żarliwych uczniów Jezusa 
Chrystusa, których łączy wspólna:

• wizja budowania Królestwa Bożego. Mają wyraźny 
kierunek i cel.

• misja, w której każda osoba jest postrzegana jako 
wezwana po imieniu i uzdolniona do głoszenia 
Ewangelii, i jest wyposażana i posyłana przez parafię, 
aby żyła swoim powołaniem.

Żywotne parafie mają coraz większą liczbę wiernych 
zaangażowanych w ewangelizację, braterstwo, adorację, 
formację uczniów i pomoc potrzebującym.

Witalne wspólnoty rozumieją:

• swoje otoczenie i kulturę;

• że ludzie poszukują w życiu głębszych duchowych 
relacji, w których mogą wyrażać swoje nadzieje, 
radości i obawy;

Istotą misji nie są 
przybytki kultu, 
ale osoba Jezusa 
Chrystusa, który wchodzi 
w nasze życie i którym 
potem dzielimy się z innymi.
ARCYBISKUP PETER A. COMENSOLI



• że rozwiązania z przeszłości mogą już nie wpisywać się 
w to, do czego parafia jest wzywana dzisiaj. Są otwarte 
na nowych ludzi i nowe pomysły, odmienne od starych 
sposobów działania;

• że pojawią się nowe możliwości dla duszpasterstwa i 
służby, oraz potrafią elastycznie dostosowywać się do 
takich nowych okazji;

• wagę poszanowania swojej przeszłości, jednocześnie z 
nadzieją patrząc w przyszłość.

Funkcjonalne wspólnoty posiadają zasoby i są zdolne do 
mobilizowania tych zasobów do realizacji wspólnej wizji i 
misji.

• Mają dochody wystarczające do finansowania i rozwoju 
swojej misji;

• Ich przybytki wspierają potrzeby ich misji i posługi, nie 
pochłaniając ich zasobów;

• Mogą służyć swoim społecznościom w sposób 
zrównoważony, a ofiary finansowe parafian są 
szanowane i wykorzystywane rozważnie.

 CEL NR 3: SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ ZASOBÓW  

Tworzenie Misji pomaga zapewnić bardziej sprawiedliwą 
dystrybucję zasobów w Archidiecezji, opartą na 
aktualnych potrzebach, a nie na potrzebach poprzednich 
pokoleń.

Oznacza to rozpoznawanie zmieniających się potrzeb 
poszczególnych wspólnot parafialnych wynikających ze 
wzrostu lub spadku liczby osób uczestniczących we Mszy 
Świętej na skutek zmian demograficznych. Tworzenie Misji 
zapewnia także rozpoznawanie i pełne wykorzystywanie 
umiejętności, talentów i zasobów wszystkich naszych 
parafian (młodszych i starszych), a także umożliwia 
bardziej zrównoważoną posługę duszpasterską.

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy „Obierzcie drogę Ewangelii!”: 
www.melbournecatholic.org/mission

Co dalej?

To początek długiej podróży dla naszego lokalnego 
Kościoła w Melbourne. Na obecnym wczesnym etapie 
zapraszamy parafie, aby rozpoczęły rozmowę z członkami 
społeczności lokalnej.

W sierpniu/wrześniu Twój proboszcz i przedstawiciel 
parafii wzięli udział w regionalnej sesji informacyjnej, na 
której przedstawiono im poglądowy podział na grupy 
misyjne. Ten poglądowy podział został opracowany na 
podstawie danych Australijskiego Urzędu Statystycznego 
(ABS), liczenia wiernych podczas Mszy Świętej, prognoz 
dotyczących populacji i lokalnej sytuacji demograficznej. 
Obejmuje on także konkretne wskaźniki porównawcze, 
które pomogą zapewnić żywotność, witalność i 
funkcjonalność misji ewangelicznej na danym obszarze.

Poglądowy podział na grupy misyjne stanowi punkt 
wyjścia do rozeznania i rozmowy i nie jest jeszcze 
przesądzony. Ostatecznie każda parafia będzie 
uczestniczyć w Misji i jest proszona o konsultację, 
rozeznanie i planowanie działań wraz z innymi parafiami ze 
swojego obszaru.

W rezultacie konsultacji i rozeznania parafie mogą 
zaproponować inny podział na grupy misyjne niż 
ten, który zasugerowano na początku.  Grupy parafii 
są zachęcane do wychodzenia z innowacyjnymi i 
kreatywnymi pomysłami w procesie rozeznawania i 
wspólnego planowania sposobów, w jakie mogą dzielić się 
swoimi talentami i zasobami na rzecz misji.

Nasze parafie pozostaną centrum 
lokalnych zgromadzeń ludu Bożego, 
ale musimy dostosować sposób, w 
jaki zaopatrujemy nasze społeczności 
lokalne w zasoby, co obejmuje 
posyłanie duchownych, katechistów i 
innych świeckich liderów, do tworzenia 
Misji stanowiących rodzinę wspólnot 
wierzących.
ARCYBISKUP PETER A. COMENSOLI


