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Program Duszpasterski w Diecezji Mainz:  
O co chodzi? 
 

„Program Duszpasterski” odnosi się do dalszego rozwoju i odnowy Kościoła w 

Diecezji Mainz. Dotyczy on zarówno rozwoju duchowego, jak i organizacyjnego. 

Proces ten nosi tytuł „Kościół, który dzieli”. 

 

Kościół i społeczeństwo się zmieniają. Dlatego biskup Kohlgraf zaprasza nas do 

pomocy w kształtowaniu tych zmian. Przede wszystkim zadaje ważne pytania: 

 

 Czego ludzie potrzebują dzisiaj od Kościoła? 

 Jak udaje nam się głosić przesłanie Ewangelii, zwłaszcza tym, 

którzy nie odkryli jej (jeszcze) dla swojego życia? 

 Dlaczego i jak chcemy dzisiaj być Kościołem Jezusa 

Chrystusa? 

 

Odpowiedzi na te pytania stanowią podstawę naszych dalszych kroków wcielania w 

życie Programu Duszpasterskiego. Ponieważ z każdym krokiem chcemy stawiać 

czoła wyzwaniom - duchowym i duszpasterskim, ale także strukturalnym, 

personalnym i finansowym. 

 



 

Jak powinien wyglądać ten Kościół? 

DZIELIĆ ŻYCIE 

Chcemy dzielić radość i nadzieję, smutek i bojaźń ludzką. Tematy świata i jego 

mieszkańców powinny stać się tematami naszego Kościoła. 

DZIELIĆ WIARĘ 

Naszą wiarą możemy się dzielić tylko w jedności. Nasze wspólnoty parafialne i nowe 

przestrzenie kościelne powinny mieć misyjny charakter. 

DZIELIĆ ZASOBY 

Do ważnych zasobów Kościoła należą osoby, które w nim pracują. Ale także 

materialne zasoby, jak budynki i finanse. Powinny one być stosowane uczciwie i 

służyć ludziom powierzonym Kościołowi. 

DZIELIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Wraz z przyjęciem Sakramentu Chrztu Świętego może każdy w Kościele przejąć 

pewną odpowiedzialność. Chcemy wzmocnić nasze współistnienie i znaleźć nowe 

sposoby, dzięki którym ta odpowiedzialność może być konkretna i gotowa do 

dzielenia się. 

 

Przyszłość w faktach i liczbach: 
Dlaczego jest ta droga konieczne? 

Celem Planu Duszpasterskiego jest znalezienie i zachowanie dobrych form, 

dzielenie się naszą wiarą i życie naszym chrześcijaństwem. Jest to możliwe tylko 

poprzez rozpoznawanie nadchodzących wyzwań i opracowywanie nowych 

konceptów na ich rozwiązanie: 

 Liczba katolików w Diecezji Mainz spadnie prawdopodobnie z obecnych 720 

000 do około 610 000 do roku 2030. 

 Liczba kapłanów, stałych diakonów jak również współpracowników w 

duszpasterstwie (Gemeinde- und Pastoralrefernt(inn)en) będzie znacznie 

malała. 

 W latach 2021 do najpóźniej roku 2030 obecne 134 parafie w diecezji 

(Pfarrgruppen und Pfarreinverbünde) zostaną połączone, tworząc około 50 

nowych parafii. W tych nowym systemie Kościół powinien być doświadczalny 

tak blisko, jak to jest możliwe. 

 Budynki, zwłaszcza kościoły, są cennym skarbem. Są jednak, jeśli chodzi o 

ich ilość i wielkość, na dalszą metę finansowo nie do utrzymania. W 

przyszłości diecezja będzie w stanie zebrać tylko około 50 % środków 

materialnych do niezbędnych wydatków. 

 Duszpasterstwo musi być również finansowane. Jednak do roku 2030 

musimy liczyć ze spadkiem przychodów z podatku kościelnego o co najmniej 

30%.  



 

Stacje na drodze pastoralnej 

01   

JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO … 

W pierwszym roku pełnienia urzędu biskup Peter Kohlgraf przeprowadził rozmowy 

na różnych szczeblach: w ordynariacie, w dekanatach, z różnymi grupami. Słuchając 

ich, chciał zrozumieć, jak oni widzą współczesny kościół. Ponadto zostały jeszcze 

inne diecezje “sprawdzone” pod tym względem. 

02 

KONKRETNY PLAN 

Na tym tle biskup Kohlgraf rozwinął podstawowe cechy planu duszpasterskiego dla 

naszej diecezji. Od jesieni 2018 r. pomaga biskupowi biuro koordynacyjne, które 

zbiera różne opinie i głosy. 

03 

CZAS DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA 

W Okresie Wielkanocnym 2019 wszedł w życie nowy plan duszpasterski, który 

koncentruje się na ważnych kwestiach duchowych: 

Czy i jak chcemy i możemy być Kościołem Jezusa Chrystusa dzisiaj i w 2030 r.? 

Jakich postaw potrzebujemy, by stawać się coraz bardziej kościołem dzielącym? Te 

pytania będą nam w dalszym ciągu towarzyszyć. 

04 

PIERWSZA FAZA 

Wiosną 2019 r. odbyły się ważne konferencje dekanalne, w których postanowiono: 

do lata 2021 r. powinno się wypracować dobre koncepcje duszpasterskie dla nowych 

przestrzeni duszpasterskich. Co to dokładnie oznacza, będzie jeszcze szczegółowo 

omówione. 

05 

DRUGA FAZA 

Te koncepcje duszpasterskie będą następnie omawiane i wykorzystywane jako 

podstawa do dalszej pracy. Biskup określi nowe przestrzenie duszpasterskie, w 

których te koncepcje będą dalej rozwijane i realizowane. W latach 2022–2030 

powstanie około 50 parafii nowego modelu. 

06 

TRZECIA FAZA 

Nowe, większe parafie nie powinny być po prostu powiększonymi parafiami 

poprzedniego typu. Powinne raczej tworzyć sieci, w których różne formy życia 

parafialnego mają miejsce w różnych miejscach, a życie i wiara mogą być 

praktykowane. 

Chodzi o to, by być żywym kościołem na miejscu, ale także, by otworzyć się i objąć 

rozległą przestrzeń duszpasterską parafii i tworzyć między sobą dobre powiązania. 



 

 

_________________________ 

Na naszej stronie internetowej znajdują się liczne materiały dotyczące Programu 

Duszpasterskiego, jak: różne informacje, do osobistej refleksji, do dzielenia się 

między sobą, do modlitwy, jak również modele nabożeństw. 

Będziemy się cieszyli, jeśli z tych propozycji będzie się korzystało! 

 

OPUBLIKOWANO W SIERPNIU 2019 R. PRZEZ: 

Koordinationsstelle für den Pastoralen Weg (Biuro Koordynacji Programu 
Duszpasterskiego) 
Bischöfliches Ordinariat Mainz, Postfach 1560, 55005 Mainz 
pastoraler.weg@bistum-mainz.de 

Więcej informacji: 

http://www.pastoraler-weg.de 
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