DIECEZJA SAN JOSE
BIURO BISKUPA
Drodzy Przyjaciele,
Starając się wypełnić misję Chrystusa, jaką On nam powierzył, Kościół
Katolicki w powiecie Santa Clara, staje w obliczu wielu zadań i możliwości,
które są dla nas błogosławieństwem. Będąc obdarzeni łaską wiary i wizją,
jaka z niej wypływa, musimy uczciwie spojrzeć na naszą przeszłość i
teraźniejszość, aby podjąć realny plan na przyszłość.
Jesteśmy pełni wielkich nadziei związanych z przyszłością Kościoła.
Będąc członkami Ciała Chrystusa, nasze nadzieje i marzenia
zakorzeniamy w życiu Naszego Pana, Jego nauczaniu, śmierci i
zmartwychwstaniu. To jest skała na której budujemy nasze plany.
W jaki sposób Kościół Chrystusowy w powiecie Santa Clara może
być znakiem jedności i narzędziem w Bożym planie pokoju? Jak
możemy zrealizować to dzieło, które Bóg nam powierzył?
Jako waszemu biskupowi, zostało mi powierzone pasterzowanie
naszemu lokalnemu Kościołowi. Istotną częścią mojej posługi jest
odczytanie poruszeń Ducha Świętego, aby rozeznać w jaki sposób możemy
być znakiem i narzędziem Królestwa Bożego.
W czasie ostatniego roku byłem zaangażowany w konsultacje na szeroką
skalę. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy w tej pracy uczestniczyli.
Jednak dużo nadal pozostało do zrobienia. Polegam na was i dziękuję wam
z góry za pracę jaką podejmiecie w najbliższych miesiącach i latach.
Na tych stronach znajdziecie krótki opis trzech duszpasterskich
zagadnień i jednego organizacyjnego zagadnienia, włącznie z
rekomendowanymi planami jakie chcemy zaadoptować. Modlę się,
abyśmy mogli poprzez ten Duszpasterski Plan wypełnić misję jaką
Chrystus nam powierzył w procesie budowania Jego Królestwa,
obiecanego nam poprzez Jego zmartwychwstanie. Obyśmy naprawdę
stali się znakiem jedności i narzędziem pokoju Bożego Królestwa.
Oddaję nasz plan pod opiekę Maryi, matki Kościoła, i Józefa,
sprawiedliwego i wiernego sługi Bożego. Za ich wstawiennictwem i
przykładem stańmy się prawdziwie świętym ludem, zjednoczonym w
Chrystusie.
Z najlepszymi życzeniami i poważaniem, pozostaję,
Zawsze Wasz,
Patrick J. McGrath
Biskup San Jose

Jak mogę się zaangażować?
Będzie wiele możliwości indywidualnego zaangażowania się w
planowanie i realizację diecezjalnego Planu Duszpasterskiego. Oddani
i wierni pracownicy są potrzebni w indywidualnych parafiach, w
grupach wspólnych zadań pomiędzy parafialnych, oraz na szczeblu
programów diecezjalnych.
Skontaktuj się ze swoim biurem parafialnym, aby zobaczyć jakie
działania podejmowane są przez twoją parafię, w związku z Planem
Duszpasterskim.
Aby zasięgnąć więcej informacji o diecezjalnych inicjatywach, lub
otrzymać kopię całego Planu Duszpasterskiego, skontaktuj się ze
swoim proboszczem lub:
Biurem do spraw parafii i planowania
Diecezja San Jose
900 Lafayette St., pokój 301
Santa Clara, CA 95050
(408) 983-0144
e-mail: planning@dsj.org
website: www.dsj.org
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Świeccy w kościele

Jako katolicka wspólnota w powiecie Santa Clara, będąc lokalnym
kościołem pragniemy inspirować ludzi, mieszkających w tym rejonie, do
życia wartościami, których nauczał Jezus Chrystus, zachęcając ich do
jedności i wspólnego działania.

Kościół katolicki w powiecie Santa Clara musi zatrudnić,
rozwinąć i wesprzeć świeckich liderów, aby sprostać zmianom
zachodzącym w kościele. Postanawiamy:
• Pokazać modele, rozwinąć umiejętności i systemy, aby wesprzeć
współpracę pomiędzy świeckimi, zakonami i duchowieństwem.
• Wychowywać i wspomagać dobrze uformowanych świeckich liderów,
zarówno zatrudnionych etatowo jak i społecznie. Budować zaplanowany i
zorganizowany system dla istniejącej formacji.
• Systematycznie i planowo angażować etatowych i społecznych liderów.
Tworzyć atrakcyjny program aby przyciągnąć najbardziej
wykwalifikowanych ludzi.

Wizja Diecezji San Jose
Pragniemy być:
• Kościołem, który nie boi się marzyć
• Kościołem, który żyje otaczającą go rzeczywistością
• Kościołem, któremu zależy, aby oddziaływać na życie ludzi
• Kościołem, w którym nikt nie czuje się odepchnięty lub niechciany

Młodzi ludzie

• Kościołem ewangelizującym, który wychodzi do ludzi młodych i
dojrzałych

Kościół Katolicki w powiecie Santa Clara musi w sposób
szczególny przyciągać i wprowadzać młodych ludzi w życie i
zarządzanie Kościoła. Będziemy:
• Wykazywać zobowiązanie pomocy młodym ludziom poprzez
przydzielanie zasobów finansowych, etatowych, lokalowych,
szkoleniowych i duchowych.
• Zapewniać młodym ludziom znaczące i widoczne pozycje w Kościele.
• Zapraszać młodych ludzi do dialogu i partnerstwa w budowaniu
nowych form posługiwania. Uwzględniać język i kulturę młodych ludzi
w liturgii i codziennym życiu Kościoła.

• Kościołem, który jest świadkiem Chrystusa ubogiego w społeczeństwie
konsumpcyjnym; kościołem, który jest świadkiem dobroczynności
Chrystusa i świadkiem nadziei jaką On daje
• Kościołem, który na pierwszym miejscu pokazuje nam Chrystusa
pełnego litości, przebaczenia i miłości
• Kościołem, w którym każdy służy
• Kościołem opoką, który nie jest ponury i nie jest bez radości.
Powinniśmy umieć się cieszyć
• Wspólnotą uczniów, która dąży do poznania Pana i poprzez pójście za
Nim, jak nigdy dotąd zjednoczona z Nim, trwa w nauce apostołów,
łamaniu chleba i na modlitwie
• Kościołem, w którym człowiek ma pierwszeństwo przed rzeczą,
prawda przed oportunizmem; kościołem, w którym miłość jest ponad
wszystkim innym

Zagadnienia Duszpasterskie
Po miesiącach spędzonych na konsultacjach, wyłoniły się trzy istotne
zagadnienia duszpasterskie, które pragniemy podjąć w przyszłości. Są to
zadania, które nie tylko będziemy razem wykonywali, ale reprezentują one
te rejony posługi, w których my możemy mieć największy wpływ poprzez
skierowanie na nie naszej uwagi i środków.

Nauka Społeczna Kościoła Katolickiego
Kościół Katolicki w powiecie Santa Clara musi pomagać
wszystkim katolikom żyć według Katolickiego Nauczania
Społecznego w dziedzinie poszanowania życia ludzkiego,
godnych warunków mieszkaniowych, prawa imigracji i pracy.
Będziemy:
• Budować wiedzę i zrozumienie Katolickiego Nauczania Społecznego
poprzez liturgię, katechezę, bezpośrednie działania i propagowanie tej
wiedzy. Stwarzać możliwości uczestnictwa każdego katolika w nauce
społecznej Kościoła.
• Promować uczestnictwo w podejmowaniu decyzji wszystkim grupom
kulturowym.
• Kształtować, propagować i podejmować działania w tworzeniu
istotnych rozwiązań problemów ekonomicznych w powiecie Santa
Clara, które obecnie dotyczą mieszkań, wynagrodzeń i imigracji.

Sprawy organizacyjne i strukturalne
Kościół Katolicki w powiecie Santa Clara musi działać zgodnie z
misją Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.
Dla dobra i rozwoju naszego lokalnego Kościoła i jego uczestnictwa w
misji Chrystusa, istotne jest podejmowanie odważnych akcji w
następujących sześciu dziedzinach:
1. Zorganizujemy nasze parafie w nowy sposób.
2. Będziemy dzielić się istniejącymi zasobami.
3. Będziemy zdobywać większe fundusze, aby realizować
diecezjalne cele.
4. Będziemy wychowywać nowych liderów do posługi bliźniemu.
5. Będziemy wyposażani w odpowiednie środki, aby wykonać naszą
pracę.
6. Będziemy powiększać nasze możliwości skutecznego
porozumiewania się.

Realizacja
Nasza przyszła praca będzie wymagała nowych form partnerstwa w
procesie planowania i analizowania. Powodzenie naszych przedsięwzięć
jest uzależnione od wysiłków jakie teraz podejmiemy.
Nasz plan będzie wprowadzany w życie pod kierownictwem biskupa
McGrath, wspólnie z zespołem realizacji programu, biurem do spraw
parafii i planowania, innymi zespołami zadaniowymi i odpowiednimi
komitetami doradczymi.
W oparciu o Plan Duszpasterski, zespół realizacji programu przygotuje
całościowy plan działania w zakresie realizacji. Będzie on obejmował
duszpasterskie i organizacyjne zmiany. Niektóre z tych inicjatyw, ze
względu na ich rodzaj, będą musiały być zaadaptowane na szczeblu
diecezji, natomiast inne propozycje nadają się bardziej do zrealizowania na
szczeblu dekanatu lub parafii.
Sukces tego programu zależy w dużym stopniu od zaangażowania
każdej parafii. Parafie powołają zespoły, które będą pracowały nad
propozycjami zawartymi w programie. Ochotnicy z parafii będą również
zaangażowani przy opracowywaniu projektów na szczeblu diecezjalnym.
Powstał też diecezjalny „fundusz realizacyjny”, aby wspomóc realizację
założeń tego planu. Ten fundusz będzie udostępniony, w formie zasiłków,
parafiom i grupom parafii, aby udostępnić im odpowiednie środki na
realizację strategii związanych z krytycznymi elementami duszpasterskiego
i organizacyjnego planu.

