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26 lipca, 2015 

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  

 

Mam nadzieję, że lato przynosi wam wiele radości i błogosławieństw od naszego kochającego Boga i Ojca. 

Chciałbym podziękować tysiącom osób, które odpowiedziały na ankietę Twój Głos się Liczy, lub przyjęły 

zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach grup dyskusyjnych, które miały miejsce w całej Archidiecezji, 

przyłączając się tym do procesu duszpasterskiego planowania. Otrzymaliśmy odpowiedzi pisemne lub poprzez 

Internet od 17 098 osób, oraz ustne od 248 osób, które uczestniczyły w 16 grupach dyskusyjnych. Otrzymaliśmy też 
odpowiedzi telefoniczne i listowne.  

 

Chciałbym podzielić się z wami informacją na temat podstawowych wyników i motywów wyłaniających się 
w tym pierwszym kroku do odnowienia naszego poczucia misji, jako katolików w obliczu dzisiejszych realiów. 

Misja ta jest naszą poprzez Chrzest i Bierzmowanie – misja doprowadzenia drugich do Chrystusa w naszej 

wspólnocie będącej jego Ciałem i Oblubienicą, czyli w Kościele. Czynimy to w odpowiedzi na wezwanie Papieża 

Franciszka do „misyjnego zrywu zdolnego przemienić wszystko tak, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i 

wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata, niż do 

zachowania stanu rzeczy”.  

 

Główne tematy ukazujące się w wyniku ankiety i pracy grup dyskusyjnych mogą być połączone w 

następujące grupy:  

 

� Ewangelizacja  

� Relacje  

� Przewodnictwo  

� Programy Pomocy  
 

Ewangelizacja 
 

Respondenci powiedzieli nam, że musimy wszyscy razem bardziej intensywnie pracować, aby „zapełnić 

ławki w kościołach” i aby znaleźć lepsze sposoby powitania nowych lub powracających parafian, poprzez 

zwiększone poczucie „gościnności”. Zalecili też, aby rozbudować istniejące kościelne programy dla młodzieży, 

które mają „pozytywny wpływ” na młodych katolików. Wielu ludzi w wieku 20 – 35 lat chciałoby widzieć programy, 

dzięki którym Kościół stałby się bardziej „przystępny” i „zachęcający”, aby utrzymać młodzież zaangażowaną w 

Kościele po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania. Respondenci powiedzieli, że częste przypadki rozwodów i 

„rozbitych domów” stwarzają duchową potrzebę akceptacji i ochrony dzieci. Wszystkie te cele odzwierciedlają 
słowa Papieża Franciszka o „szukaniu tych, którzy odpadli”, i o „zapraszaniu wykluczonych”.  

 

Relacje 

 

Respondenci zwrócili naszą uwagę na to, że chcą bliższego związku z Archidiecezją, i ze mną, jako waszym 

Arcybiskupem. Zdecydowana większość z nich uważa, że życie wypełnione miłością Boga i bliźniego jest 

najważniejszym sposobem wyrażenia naszej katolickiej wiary. Wielu wyraziło pragnienie większej ilości informacji, 

materiałów wideo, i artykułów na temat programów pomocy i nauczania religijnego, którymi można by podzielić się 
z rodziną, przyjaciółmi, i innymi ludźmi. Stało się jasne, że parafianie oczekują, aby Archidiecezja zaczęła używać 
nowe media społecznościowe, aby komunikować ich katolickie życie, tak jak jest celebrowane i przeżywane. 

Ponieważ mamy teraz lepsze zrozumienie preferowanej platformy społecznościowej parafian, możemy starać się 
używać media społecznościowe bardziej skutecznie w celu poprawy relacji, koordynacji i komunikacji, łącznie z 

komunikacją pomiędzy parafiami. 



 

Przewodnictwo 

 

W nauce Papieża Franciszka, Kościół „idzie naprzód” jako społeczność misyjnych uczniów, którzy 

odważnie robią pierwszy krok, i którzy przewodzą innym. Przewodnictwo okazało się ważnym tematem w 

odpowiedziach na ankietę. Respondenci prosili o więcej wskazówek z Archidiecezji, dotyczących przewodnictwa w 

celu osiągnięcia bardziej strategicznego sposobu dzielenia się informacją, planowaniem i najlepszymi praktykami, 

pomiędzy parafiami. Chcieliby też widzieć proboszczy mniej obarczonych obowiązkami, które „odwracają uwagę” 

od duchowego „pasterstwa” wiernych. Wspomniano też o szkoleniu świeckich osób, a także o zwiększonej roli 

stałych diakonów i o nowych sposobach rekrutacji powołań do kapłaństwa. 

  

Programy Pomocy 

 

Większość respondentów stwierdziło, że są „zainspirowani” i „zachęceni” społecznymi usługami i 

programami charytatywnymi Archidiecezji i parafii. Ocenili katolickie organizacje charytatywne, jako „bardzo 

ważne.” Pomimo że tegoroczny Doroczny Apel Arcybiskupa był udany, wielu prosiło o odnowienie tej kampanii w 

przyszłości. Zwrócone odpowiedzi także zachęcały do „działania bardziej opartego na społeczności” poprzez 

lokalne imprezy, warsztaty, kiermasze, programy atletyczne sponsorowane przez Kościół, ligi, które uczyłyby dzieci 

pracy zespołowej, i tym podobne.  

 

*** 

 

To tylko niektóre tematy, które wyłoniły się z ankiety i grup dyskusyjnych. Ankieta, w której otrzymuje się 
tysiące odpowiedzi jest z konieczności ograniczona co do tematu pytań i odpowiedzi, ale jej wyniki zdecydowanie 

wskazują kierunek dalszej pracy. Wszystkie wyniki ankiety oraz podsumowanie grup dyskusyjnych jest dostępne na 

stronie http://bit.do/SurveyUpdate  Podany link otworzy stronę w naszym portalu internetowym, poświęconą 
ankiecie. W przyszłości strona to będzie głównym źródłem nowych informacji na temat planowania 

duszpasterskiego.  

 

Kolejnym krokiem w procesie planowania będzie praca z proboszczami i parafianami w każdym wikariacie, 

której wynikiem będzie formacja planu akcji odpowiadającej warunkom i priorytetom każdej miejscowości. Wiele 

jeszcze kroków przed nami, gdy razem „idziemy naprzód” jako „misyjni uczniowie”, aby wytyczyć kierunek dla 

naszego umiłowanego Kościoła. Celem jest misyjna perspektywa dla nas wszystkich, wypełniona większą radością, 
pełna wiary i zaangażowania, dla zapewnienia duchowo bogatej i pełnej życia przyszłości dla naszej Archidiecezji.  

 

Jeszcze raz dziękują za waszą współpracę i poparcie.  

 

Za dwa miesiące będziemy witać w Stanach Zjednoczonych naszego Ojca Świętego Papieża Franciszka. 

Módlmy się, aby jego apostolska wizyta była źródłem odnowienia wiary, nadziei, i miłości, nie tylko dla nas, ale dla 

wszystkich ludzi dobrej woli. 

Szczerze oddany w Chrystusie, 

 

 

 

Leonard P. Blair  

Arcybiskup Hartford 


