
 

 

      

                           

 
We send our greetings and heartfelt prayers to 

Bishop Mark on his appointment to the dioceses of 

Cardiff and Menevia 

 
Canon Kristian Paver has issued the following statement  

 

Last Wednesday, it was announced that the Holy Father has appointed Bishop 
Mark to be the Archbishop of Cardiff and the Bishop of Menevia, these two 
dioceses being united in persona Episcopi (in the person of the Bishop).  This 
process of transition will take two months, during which time Bishop Mark will 
continue to lead our diocese with the more limited powers of a Diocesan 
Administrator.  Once Bishop Mark has formally been installed into his new 
dioceses on 20 June, our Cathedral Chapter of Canons will meet to elect a 
priest to be our Diocesan Administrator and, with the help of other members 
of the clergy and diocesan officers, he will lead and oversee the daily life and 
mission of our diocese, its parishes and schools until a successor to Bishop 
Mark is appointed by the Holy Father in due course. 
During the period until a new diocesan bishop is appointed, the ancient 
principle sede vacante, nihil innovetur (when the diocese has no bishop, 
nothing new may be done) must be observed whereby there is a limit to the 
decisions and actions that can be taken. However, this certainly does not 
mean everything must come to a halt.  The Gospel of Salvation must continue 
to be proclaimed and the life and mission of the Church in the Diocese of 
Plymouth carried forward, albeit in anticipation of the gift of a new successor 
to the Apostles to lead us and, through whose communion with the Bishop 
of Rome, our diocese is fully united with the Catholic Church throughout the 
world.  
During this time of transition, our primary task as a diocese and in our 
parishes will be to unite together in earnest prayer that: 



• the Holy Spirit will guide all those involved in the process leading to the appointment of a new bishop 

for our diocese;  

• the one who is called to take on this essential apostolic ministry among us will be given the generosity 

and courage to accept it; 

• we - the clergy, consecrated men and women and lay faithful of the diocese - will welcome our new 

bishop with joy and respond eagerly to his leadership in faith and mission. 

A Diocesan Mass of Thanksgiving for the leadership and ministry of 
Bishop Mark as Bishop of Plymouth will be celebrated at the Cathedral 
of St Mary and St Boniface, Plymouth, on Monday, 30 May, at 12noon. 

 

[PLEASE CONTACT THE OFFICE IF YOU WOULD LIKE TO ATTEND SO THAT WE CAN ASSESS NUMBERS] 

 
W ubiegłą środę ogłoszono, że Ojciec Święty mianował biskupa Marka 
arcybiskupem Cardiff i biskupem Menevii, te dwie diecezje są zjednoczone in 
persona Episcopi (w osobie biskupa).  Ten proces przejściowy potrwa dwa 
miesiące, podczas których biskup Mark będzie nadal kierował naszą diecezją 
z bardziej ograniczonymi uprawnieniami administratora diecezjalnego.  Gdy 
20 czerwca biskup Marek zostanie formalnie ustanowiony w swoich nowych 
diecezjach, nasza katedralna Kapituła Kanoników spotka się, aby wybrać 
kapłana na  pozycje naszego Administratora Diecezjalnego i z pomocą innych 
członków duchowieństwa i urzędników diecezjalnych będzie on prowadził i 
nadzorował codzienne życie i misję naszej diecezji, lacznie z parafiami i 
szkołami, dopóki następca biskupa Marka nie zostanie wyznaczony przez Ojca 
Świętego we właściwym czasie. 
W okresie do czasu mianowania nowego biskupa diecezjalnego należy 
przestrzegać starożytnej zasady sede vacante, nihil innovetur (gdy diecezja nie 
ma biskupa, nic nowego nie można zrobić), zgodnie z którą istnieje 
ograniczenie decyzji i działań, które można podjąć. Jednak to z pewnością nie 
oznacza, że wszystko musi się zatrzymać.  Ewangelia zbawienia musi być nadal 
głoszona, a życie i misja Kościoła w diecezji Plymouth kontynuowane, w tym 
czasie oczekiwaniu na dar nowego następcy Apostołów, który nas poprowadzi 
i przez którego komunię z Biskupem Rzymu nasza diecezja jest w pełni 
zjednoczona z Kościołem katolickim na całym świecie.  



W tym okresie przejściowym naszym głównym zadaniem jako diecezji i w 
naszych parafiach będzie zjednoczenie się w żarliwej modlitwie , aby: 
• Duch Święty poprowadzi wszystkich zaangażowanych w proces prowadzący do mianowania nowego 

biskupa dla naszej diecezji; 

• Ten, kto jest powołany do podjęcia tej istotnej posługi apostolskiej wśród nas, otrzyma wielkoduszność 

i odwagę, by ją przyjąć; 

• my — duchowieństwo, osoby konsekrowane i wierni świeccy diecezji — przyjmiemy z radością  naszego 

nowego biskupa i chętnie odpowiemy na jego prowadzenie w wierze i misji. 

Diecezjalna Msza św. dziękczynna za prowadzenie i posługę biskupa Marka 
jako biskupa Plymouth zostanie odprawiona w katedrze Najświętszej Marii 
Panny i św. Bonifacego w Plymouth w poniedziałek, 30 maja, o godz. 12.00. 

 

 

 

 


