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CZĘŚĆ 1 - OGÓLNY ZARYS
Odnowa i uczniostwo

• Proces Odnów Mój Kościół, pod przewodnictwem kard. Błażeja
Cupicha, jest zainicjowany przez samego Chrystusa. Tak jak
powiedział w nakazie misyjnym „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody… Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
(Mt 28, 19-20). Każdy z nas jest zaproszony po imieniu do tego
dzieła odnowy. Jesteśmy wezwani po imieniu, indywidualnie lub
jako wspólnota, aby głosić Ewangelię, budować wspólnotę oraz
dawać świadectwo. Jest to wezwanie z chrztu świętego, które
wzywa nas do nowego życia. Nierzadko Jezus wzywa nas do
głoszenia Ewangelii na nowe sposoby. Czasami te nowe sposoby
wymagają zmiany znajomych struktur i metod, aby lepiej
inwestować w bardziej efektywne i trwałe sposoby, aby zapraszać
innyc do prawdziwego, świadomego spotkania i relacji z Jezusem
Chrystusem.

W skład odnowy wchodzi:

•

Odnowa strukturalna, która zapewni
parafiom odpowiednie środki dla
dynamicznego rozwoju
ORAZ
•
Odnowa duchowa, która na nowo
umożliwi spotkanie z Jezusem we wspólnocie
parafialnej

Zmieniająca się kultura
• Kiedy spojrzymy na kościół, widzimy mocny
spadek aktywnego życia duchowego. Istnieje
dystans do praktyk religijnych oraz uczestnictwa
we mszy św.

• Zasadniczo chodzi o jedno słowo - posłannictwo.
Straciliśmy z oczu cel jakim jest misja Kościoła, a
co za tym idzie, straciliśmy radość Ewangelii.
Posłannictwo i radość. Cel i prawdziwe szczęście.
Są one spełnieniem pragnień ludzkiego serca.
Jeśli wierni nie znajdą spełnienia w Kościele, będą
szukać gdzie indziej.

Dlaczego teraz?
• Biorąc pod uwagę to co się obecnie dzieje na
świecie i w naszym mieście, możemy się
zastanawiać dlaczego teraz ruszamy z tą
inicjatywą? Należy zastanowić się nad
znaczeniem odnowy w szerszym kontekście.
Nasz Kościół ciągle potrzebuje odnowy.

• Dodatkowo, przyspieszenie harmonogramu
grupy, umożliwi bardziej efektywne przejście
przez proces odnowy strukturalnej i pozwoli
dotrzeć do procesu duchowego – i o to chodzi w
inicjatywie Odnów Mój Kościół. Chodzi o naszą
przyszłość i o to kim jesteśmy jako uczniowie
Chrystusa, do czego jesteśmy powołani i jak
możemy wypełniać Jego misję.
• Tak to wyraził kardynał Cupich podczas ostatniego
spotkania „Odnów Mój Kościół musi pójść
naprzód, dlatego każdy jest potrzebny”.

Proces w grupach
• Sednem podejmowanych wysiłków w ramach
inicjatywy Odnów Mój Kościół jest etap rozmów
w grupach. Celem tego etapu jest upewnienie się,
że wszystkie parafie w archidiecezji mają wizję,
kierownictwo, środki oraz podstawy
administracyjne potrzebne do zbudowania
efektywnej kultury ewangelizacji, której zadaniem
jest głoszenie Ewangelii, współtworzenie
społeczności oraz dawanie świadectwa.

Etap w grupach parafialnych składa się z trzech
głównych części:
Rozeznanie i podjęcie decyzji - Wspólnoty
modlitewne określą odpowiednie struktury dla
dynamicznego rozwoju parafii w przyszłości
Transformacja administracyjna - stworzenie w
parafii mocnej, trwałej podstawy finansowej i
administracyjnej
Budowanie naszej nowej rzeczywistości stworzenie mocnego duszpasterstwa dla
osiągnięcia celu posłannictwa

CZĘŚĆ 2 – KOMUNIKACJA - TAKTYKI I
PRZYKŁADOWE WYKONANIE
• Aby zapewnić powszechną wiedzę nt. procesu
odnowy w parafii, proszę dostosować sposoby
komunikowania się do potrzeb parafian.
• . Aby dotrzeć do jak największej liczby
członków społeczności zalecane jest częste
komunikowanie się w trakcie całego procesu i
za pośrednictwem różnych kanałów (np.
biuletynów, homilii, wideo itp.).

• Kiedy kardynał Cupich po raz pierwszy przybył do
Archidiecezji Chicago, przypomniał nam, że jako
Kościół - ciało Chrystusa otrzymaliśmy zadanie.
Jest to nakaz misyjny Jezusa, o którym
przypomina nam św. Mateusz w Ewangelii „Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody… Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”. Kardynał zaprasza nas,
abyśmy bliżej przyjrzeli się temu w jaki sposób
wykonujemy to zadanie we wspólnotach. Czy
realizujemy to o co prosił nas Jezus? W czym
możemy być lepsi?

• Cały proces inicjatywy Odnów Mój Kościół
zawiera dwa główne komponenty strukturalny i duchowy. W komponencie
strukturalnym analizowane są zasoby
operacyjne, np. finanse, nieruchomości tj.
budynki itd. W ważniejszym komponencie
duchowym analizowana jest żywotność parafii
- wszystko od liturgii, po dostępne punkty
wejścia, do docierania do lokalnych
społeczności. Koncentrujemy się na trzech
nakazach misyjnych tj. głoszeniu Ewangelii,
budowaniu wspólnoty i dawaniu świadectwa.

• Każda parafia została przydzielona do grupy, w
której znajdują się inne sąsiadujące parafie.
Grupy opierają się na położeniu geograficznym
(parafie i szkoły położone bliżej siebie). Przy
tworzeniu grupy, uwzględniono to jakiej
społeczności służą parafie oraz to czy
parafianie okazjonalnie uczęszczają na msze
św. do innych kościołów w tej samej grupie. W
skład naszej grupy wchodzą Św. Gerald, Św.
Louis De Montfort, i Św. Fabian.

Zarys inicjatywy Odnów Mój Kościół
1. Potrzeba odnowy Kościoła, zwłaszcza teraz, kiedy
obserwujemy ciągły wieloletni spadek liczby wiernych
2. Odpowiedź na wezwanie Chrystusa w nakazie misyjnym
3. Skupienie się na zwiększeniu dynamiczności naszej
lokalnej społeczności
4. Zaznaczenie, że dla niektórych zmiany mogą być trudne
5. Trzy etapy - rozeznanie i podjęcie decyzji, transformacja
administracyjna, budowanie nowej rzeczywistości
6. Etap rozeznawania i podejmowania decyzji będzie
przeprowadzony przez Parafialną Komisję ds.
Rozeznawania i Opinii, w której skład wejdą parafianie,
proboszcz, wikariusz, (jeśli istnieje szkoła) dyrektor szkoły
7. Zakończenie modlitwą Odnów Mój Kościół

Nasze uczniostwo
1.Odnowa zawsze zaczyna się w naszych sercach
2. Ważne jest modlitewne rozeznanie naszych
wysiłków, aby odnowić nasze życie duchowe i
aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła
3. Chrystus wzywa nas do „głoszenia Ewangelii
wszystkim narodom”
4. To od nas zależy stworzenie trwałej, silnej i
dynamicznej obecności katolików w naszym
środowisku

5. Aby wzmocnić naszą katolicką społeczność, musimy
wypełniać trzy nakazy misyjne, które nadają kierunek
inicjatywie Odnów Mój Kościół:
a. Głoszenie Ewangelii - Jako uczniowie Jezusa, musimy zastanowić
się jak każdy z nas zaprasza innych do osobistego spotkania i
relacji z Chrystusem.
b. Budowanie Społeczności - Musimy zapewnić naszym
wspólnotom wystarczającą ilość środków, aby wypełnić nasze
posłannictwo. Jednakże zasoby nie są jedynym problemem do
rozwiązania. Silne parafie i szkoły bogate w zasoby napotykają
na wyzwania z powodu zmieniającego się społeczeństwa.
Dlatego duchowa odnowa stanowi fundament wszystkich
naszych poczynań.
c. Dawanie świadectwa - Papież Franciszek wzywa Kościół, który
jest szpitalem polowym, do wyjścia na zewnątrz, aby nieść
uzdrowienie spowodowane podziałami, przemocą, rasizmem,
biedą, i aby promować szacunek dla człowieka i życia.

Więcej szczegółów dotyczących inicjatywy
1. Komponent strukturalny i duchowy
a. Strukturalny – budynki, pomieszczenia, potrzeby
finansowe istniejących parafii
b. Duchowy - przekształcenie życia parafialnego w
bardziej dynamiczne i trwałe, aby móc wypełnić
posłannictwo Jezusa

2. Trzy etapy
a. Rozeznanie i Decyzje - Parafialna Komisja ds. Rozeznawania i Opinii, w
której skład wchodzą przedstawiciele każdej parafii, analizują
potencjalne scenariusze organizowania parafii i szkół. Etap ten
zakończony zostanie ostatecznym podjęciem decyzji przez kardynała
Cupicha odnośnie zmian strukturalnych w danej grupie.
b. Transformacja administracyjna - po podjęciu decyzji, których skutkiem
będą zmiany strukturalno-administracyjne, z archidiecezji zostanie
wyznaczona specjalna grupa, która będzie pracowała na miejscu, aby
pomóc proboszczom w transformacji administracyjnej i
duszpasterskiej.
c. Budowanie nowej rzeczywistości - po zbudowaniu fundamentów
strukturalnych, administracyjnych, finansowych i personalnych, grupa
skupi się na tworzeniu kultury ewangelizacji, dynamicznie wypełniając
trzy nakazy - głoszenie Ewangelii, nauczanie, dawanie świadectwa. Jest
to perspektywa naszej drogi na kolejnych kilka lat.

3. Aktualności
• Przedstawienie kolejnego etapu rozeznawania,
np. odbyła się wizytacja we wszystkich parafiach,
przedstawiony został stan finansowy parafii itd.
• Omówienie harmonogramu np. przedstawienie
rekomendacji odpowiednim organom (radzie
biskupów i duchownych, kardynałowi itd.)
• Jeśli będzie konieczność, należy zorganizować
spotkanie dotyczące inicjatywy z parafianami
(szczegóły poniżej)

• Proces Odnów Mój Kościół zawiera dwa
komponenty, strukturalny i duchowy, i składa się z
trzech etapów, tj. rozeznanie i podjęcie decyzji,
transformacja administracyjna oraz budowanie
nowej rzeczywistości. Etap pierwszy w którym się
obecnie znajdujemy – rozeznawanie i
podejmowanie decyzji, łączy ze sobą kilka parafii
w grupę. Grupa ta, w której skład wchodzą
przedstawiciele każdej parafii, spotyka się i
rozeznaje na modlitwie mocne i słabe strony
parafii i szkoły pod kątem duszpasterskim i
administracyjnym.

Czym jest inicjatywa Odnów Mój
Kościół?
1. Jest odpowiedzią Archidiecezji Chicago na wezwania
Jezusa do odnowy Kościoła. Jest to wysiłek rozłożony w
czasie, który wymaga znacznych środków. Angażuje
parafian w nadanie nowego kształtu życiu
parafialnemu, aby było bardziej dynamiczne i trwałe w
niesieniu posłannictwa. Częścią tej odpowiedzi jest
zestaw inicjatyw mających na celu wprowadzenie ludzi,
którzy nie znają wiary chrześcijańskiej, w zmieniające
życie spotkanie z Jezusem Chrystusem, a także
pogłębienie i wzmocnienie świadomości bycia uczniem
Jezusa obecnych katolików, tak aby mogli
ewangelizować świat poprzez dawanie świadectwa w
swoich środowiskach.

Jaki jest cel inicjatywy Odnów Mój
Kościół?
2. Celem jest ożywienie wiary katolickiej w
Archidiecezji Chicago i przekształcenie życia
parafialnego, tak aby bardziej świadomie
głosić Ewangelię, budować wspólnoty i dawać
świadectwo. Są to najważniejsze cele naszej
misji.

Co to jest za proces i jak długo
potrwa?
3. Proces Odnów Mój Kościół ma zarówno element
strukturalny oraz duchowy i składa się z trzech
etapów – rozeznania i podjęcia decyzji,
transformacji i budowania nowej rzeczywistości.
Pierwszy etap, Rozeznanie i podjęcie decyzji, łączy
kilka parafii w grupę. Zespół, składający się z
przedstawicieli każdej parafii, spotyka się, aby
omówić i rozeznać mocne i słabe strony
Pierwsze dwa etapy zajmą ok. roku, natomiast
trzeci etap będzie ciągłym etapem prowadzonym
przez zespół ewangelizacyjny w parafii.

Dlaczego zmiany przeprowadzane są
teraz, podczas pandemii?
4. Nasz Kościół od zawsze potrzebował przemiany, a
szczególnie teraz, kiedy poszukujemy korzystnych i
trwałych zmian.
Być może wirus i kwarantanna, które nam towarzyszą,
w nietypowy sposób ukazały nam jak ważnym jest
bycie kreatywnym i otwartym na wychodzenie do
środowiska. Poza tym przyspieszenie harmonogramu
dla naszej grupy sprawi, że przejdziemy przez proces
strukturalny bardziej efektywnie i dotrzemy do odnowy
duchowej - co jest sednem inicjatywy Odnów Mój
Kościół. Wiąże się to z przyszłością oraz tym kim
jesteśmy jako uczniowie Jezusa, do czego jesteśmy
wezwani i jak możemy wypełnij Jego misję.

Dlaczego coś musi się zmienić w kościele?
5. Wszystkie parafie doświadczają znacznego
spadku frekwencji, nie wspominając o starzeniu
się społeczeństwa. Podejście typu „przetrwają
tylko najlepsi” jest podejściem naiwnym i nie leży
w naturze naszego Kościoła. Jak powiedział kard.
Cupich „Musimy stworzyć relacje, w których nie
będziemy niezależnymi, skoncentrowani na sobie,
ale współzależnymi od siebie. Prawdziwym
wyzwaniem dla parafii będzie stać się rodziną
rodzin, które są silniejsze i bardziej efektywne w
swym posłannictwie, niż wtedy kiedy działaliśmy
osobno”. Razem jesteśmy silniejsi.

Z kim współpracują inne parafie? W jaki sposób
określono grupy?
6. Grupy zostały określone w 2016 roku w procesie
konsultacji, który zawierał informacje i opinie lokalnych
wikariuszy (biskupów pomocniczych), dyrektorów,
proboszczów, rad parafialnych i innych liderów
świeckich. Grupy zostały stworzone również w oparciu
o zalecenia archidiecezji, która opierała się na
położeniu geograficznym (parafii i szkół znajdujących
się w bliskim położeniu) oraz tzw. zazębianiu się, czyli
służeniu podobnym wspólnotom, sporadycznym
uczęszczaniu parafian na mszę św. do innych kościołów
w grupie.

Ile parafii i szkół zostanie zamkniętych?
7. Nie ma z góry określonej liczby kościołów czy szkół
przeznaczonych do likwidacji. Szacuje się, że do roku 2030,
na terenie archidiecezji będzie nie więcej niż 240 kapłanów
(lub znacznie mniej) przygotowanych, aby pełnić funkcje
proboszcza. Będzie ponad 100 proboszczów mniej niż
obecnie. Nie oznacza to, że 100 parafii zostanie
zamkniętych. Już teraz kilka nowych konfiguracji
przewiduje, że jeden proboszcz będzie opiekował się
kilkoma kościołami. Chcemy jak najlepiej zorganizowac
parafie, aby były prężne, dynamiczne i trwałe przez długie
lata. Musimy wziąć pod uwagę fakt mniejszej liczby księży,
oraz inne ważne czynniki takie jak zmiany demograficzne,
wymagania placówek oraz obecność katolików na danym
terenie.

Czy kościół zostanie zamknięty
8. Nie w przypadku każdej grupy nastąpią zmiany
lub likwidacje kościołów. Niektóre grupy będą
musiały sprostać nie lada wyzwaniom i będą
musiały wziąć pod uwagę znaczące zmiany
restrukturyzacyjne. Z kolei w innych grupach nie
będzie żadnych zmian, ale proces planowania
będzie ich również dotyczył. Będzie się skupiał na
możliwościach większej współpracy i dzieleniu
zasobów dla dobra wspólnoty.

Czy nasza szkoła zostanie zamknięta?
9. Nie w przypadku każdej grupy nastąpią zmiany
lub likwidacje. Niektóre grupy będą musiały
sprostać nie lada wyzwaniom i będą musiały
wziąć pod uwagę zmiany restrukturyzacyjne. Z
kolei w innych grupach nie będzie żadnych zmian,
ale proces planowania będzie ich również
dotyczył Będzie się on skupiał na możliwościach
większej współpracy i dzieleniu zasobów dla
dobra wspólnoty.

Jaka jest moja rola?
10. Wspieraj inicjatywę modlitwą do Ducha Świętego, aby
odnowił nasz Kościół Bądź na bieżąco z wydarzeniami, które
mają miejsce w archidiecezji i w twojej parafii, zaangażuj się.
Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Papież Franciszek
przypomniał: Jednym z największych wyzwań, przed którymi
obecnie stoi Kościół jest pielęgnowanie w wiernych poczucia
osobistej odpowiedzialności za misję Kościoła, oraz
umożliwienie im wypełnienia tego obowiązku jako uczniów i
misjonarzy. Bycie ewangelicznym zaczynem w świecie. Będzie
to wymagało dostosowania się do zmieniających się sytuacji,
jednocześnie dalej niosąc dorobek przeszłości. Będzie się to
przekładać nie w utrzymywaniu naszych struktur i instytucji,
które do tej pory dobrze nam służyły, ale przede wszystkim,
poprzez otwartość na nowe możliwości, które otwiera nam
Duch Św., oraz poprzez codzienne dzielenie się radością
Ewangelii na każdym etapie życia.

W jaki sposób mogę być stale informowany o
postępie rozmów, decyzji?
11. Prosimy sprawdzać biuletyn parafialny i
stronę internetową. Będą również
organizowane spotkania parafialne. Aby
więcej parafian mogło w nich uczestniczyć,
spotkania mogą odbywać się wirtualnie.

Czy w inicjatywie Odnów Mój Kościół chodzi
wyłącznie o struktury, statystyki, likwidację i
konsolidowanie parafii i szkół?
12. Nie. W tej inicjatywie chodzi o prawdziwą
odnowę wspólnot katolickich na terenie
Archidiecezji Chicago, aby nieść posłannictwo
Chrystusa w sposób bardziej świadomy i wydajny.
Celem podziału na grupy jest zapewnienie
wszystkim parafiom potrzebnych środków, aby
wszyscy parafianie mogli wzrastać jako uczniowie,
którzy doświadczają osobistego spotkania z
Jezusem Chrystusem, przez co bardziej angażują
się w budowanie wspólnoty w wierze oraz w
dawanie świadectwa.

Czy w każdej grupie zostaną przeprowadzone
rekonfiguracje i likwidacje?
13. Nie, nie w każdej grupie odbędą się likwidacje
czy rekonfiguracje. Niektóre grupy będą musiały
sprostać nie lada wyzwaniom i będą musiały
wziąć pod uwagę zmiany restrukturyzacyjne. Z
kolei w innych grupach nie będzie żadnych zmian,
ale proces planowania będzie ich również
dotyczył Będzie się on skupiał na możliwościach
większej współpracy i dzieleniu zasobów dla
dobra wspólnoty.

Panie Jezu, przemawiasz dziś do nas
tak, jak przemawiałeś do tych świętych mężczyzn i kobiet,
którzy szli przed nami.
Jak czyniłeś to przez wszystkie wieki,
także i dziś wzywasz nas, mówiąc: Odnów mój Kościół.
Wylej na nas dar Twojego Ducha Świętego,
abyśmy potrafili:
wyraźnie Cię usłyszeć,
z uwagą słuchać jedni drugich,
śmiało marzyć o przyszłości,
mądrze rozeznawać Twoje wskazania,
odważnie trwać w pełnieniu Twojej świętej woli,
łączyć się w dobroczynności,
bez wahania rezygnować ze swoich planów,
aby przyjmować większe dobro
i przekazywać Twoje dary przyszłym pokoleniom.
Trwajmy w świętym gronie
Najświętszej Maryi Dziewicy, apostołów i wszystkich świętych.
Niech ich przykład i obecność
natchną nas cierpliwą ufnością
w działanie Twojej łaski.
Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz
z Ojcem w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen

Nasze Uczniostwo
Głoszenie Ewangelii
• Jako uczniowie Chrystusa musimy zastanowić
się w jaki sposób każdy z nas zachęca innych
do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.

Budowanie Wspólnoty
• Nasze wspólnoty parafialne i szkolne muszą stawić czoła
wielu problemom, które stoją na przeszkodzie do
dynamicznego rozwoju, np. małe parafie, zmniejszająca się
liczba dzieci w wieku szkolnym, mniejsza liczba księży, wiele
parafii nie są w stanie nieść posłannictwa misyjnego
Kościoła, znaczna liczba parafii i szkół opóźniają remonty z
powodu niewystarczających środków.
• Musimy zapewnić naszym społecznościom środki potrzebne
do wykonania posłannictwa. Zdajemy sobie sprawę, że
same zasoby nie są odpowiedzią na wszystkie nasze
wyzwania. Wspólnoty parafialne i szkolne, które obecnie
posiadają wystarczającą ilość środków i są dynamiczne,
muszą stawić czoła nowym wyzwaniom takim jak zmiany w
społeczeństwie. Dlatego potrzebujemy duchowej odnowy u
podstaw wszystkiego co robimy.

Dawanie świadectwa
• Zgodnie z wezwanie Soboru Watykańskiego II, Papież
Franciszek wzywa Kościół, aby jako szpital polowy
wyszedł do świata, niosąc uzdrowienie światu, który
jest targany podziałami, przemocą, rasizmem, biedą.
Zadaniem Kościoła jest również promowanie szacunku
dla człowieka i życia.
• Co to wszystko ma wspólnego z moją rolą w inicjatywie
Odnów Mój Kościół? Jezus przypomina nam, że
„ziarnko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion,
lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn’,
dlatego zabierz to pytanie na modlitwę, a Jezus wskaże
Ci Twoje miejsce w tej inicjatywie.

Bóg Zapłać!

