Odnów Mój Kościół
Inicjatywa Odnów Mój Kościół jest zarówno wezwaniem Jezusa Chrystusa do współpracy w odnowie Jego Kościoła
jak i naszą odpowiedzią, jako archidiecezji – rodziny w wierze, aby odnowić i wzmocnić życie parafialne, aby lepiej
ewangelizować, budować wspólnoty oraz dawać świadectwo w dzisiejszym świecie.
Ewangelizacja – Jako uczniowie Jezusa jesteśmy posłani z misją. Jest to ta sama misja, którą Jezus dał
Apostołom, mówiąc „idźcie i głoście.” (Mt 28, 19). Ciąży na nas jako ochrzczonych katolików, odpowiedzialność,
aby odpowiedzieć na ten nakaz misyjny naszego Pana. Razem odkryjemy nowe sposoby budowy naszej relacji
z Jezusem, ewangelizacji oraz stworzymy nowe i żywe duszpasterstwo, zwłaszcza wśród młodzieży. Poprzez
głębszą więź z Jezusem, a zatem stawanie się Jego uczniem, będziemy mogli lepiej zrozumieć plan Boży dla
naszego życia, czyli nasze powołanie oraz ponownie skupić się na wspieraniu powołań kapłańskich, diakonatu
i życia konsekrowanego.
Budowanie wspólnoty – Dzięki aktywnej działalności oraz wzmocnionym więziom ożywimy zarówno nasze
szkoły jaki i parafie, co przyciągnie nas i innych do Chrystusowego Kościoła. Zainwestujemy w personel, aby
budować kierownictwo, co pomoże w nauczaniu i krzewieniu wiary oraz poczuciu przynależności do wspólnoty
parafialnej.
Dawanie świadectwa – Będziemy wspólnie nieść światło Chrystusa, aby przemieniać świat. Poprzez
głębszą świadomość bycia uczniem Chrystusa oraz wię ksze poczucie przynależności do wspólnoty
kościoła, znajdziemy nowe sposoby służenia ludziom na marginesie: głodnym, ubogim, wykluczonym.

W jaki sposób my jako archidiecezja, zostaniemy odnowieni …
Zakorzenieni w modlitwie oraz czerpiąc siłę z sakramentów świętych, zaangażujemy się na nowo w posłannictwo
Ewangelii poprzez wiele priorytetowych inicjatyw.

3 Imperatywy misji
Głoszenie Ewangelii

Budowanie wspólnot

Dawanie świadectwa

7 Priorytetów misji
1. Ewangelizacja i formacja
2. Powołania
3. Rozwój liderów i wspieranie ich
4. Prężność parafii
• Działalność grupy
• Wspieranie aktywnej misji parafii
• Stabilność operacyjna parafii
5. Aktywne szkoły
6. Wiara w działaniu (np.: zapobieganie
przemocy, imigracja)
7. Zaangażowanie społeczne

Więcej szczegółów dotyczących niniejszych inicjatyw na stronie https://www.renewmychurch.org/.
Obecnie parafia skupia się na wprowadzaniu grup, które mają na celu zwiększyć aktywność parafii oraz wesprzeć
nowe sposoby budowania duszpasterstw na terenie całej archidiecezji.

Wprowadzenie nowych grup pozwoli na zapewnienie parafiom nowych pomysłów, kierownictwa,
środków oraz podstaw operacyjnych potrzebnych dla utwierdzenia trwałej obecności katolików na
danym terenie. Pomogą również w tworzeniu kultury ewangelizacji, która sprzyja głoszeniu Słowa
Bożego, budowaniu wspólnot oraz dawaniu świadectwa. Aby móc to osiągnąć, grupa powinna
odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

•
•

Biorąc pod uwagę obecny stan środków, jakich zmian strukturalnych musimy dokonać, aby
lepiej razem funkcjonować?
W jaki sposób możemy lepiej współpracować?

Wasza grupa rozpoczęła dyskusje oraz proces rozeznawania scenariuszy dotyczących struktury oraz współpracy, które
w obecnych czasach są niezbędne w odnowie kościoła.

Co to są scenariusze?
Scenariusze = możliwości dotyczące struktur parafii i
szkoły w grupie, co daje możliwości ewangelizacyjne,
budowanie duszpasterstwa oraz dawanie świadectwa
w przyszłości.

Przykładowe
scenariusze

Do tego dochodzi:
Status parafii np.:
o Struktura parafii pozostaje bez zmian
o Wejdzie w skład innej parafii i wszystkie
kościoły zostaną otwarte
o Wejdzie w skład innej parafii i niektóre
kościoły zostaną zamknięte
Status szkoły (np. pozostanie otwarta, zamknięta,
zostanie połączona z inną szkołą, z kilkoma ampusami)

Uwaga: Są to przykładowe scenariusze. Scenariusze dotyczące
naszej grupy będą omawiane na następnym spotkaniu
parafialnym.

Kto decyduje, który scenariusz jest najlepszy?
Ostateczną decyzję podejmuje kardynał Cupich, ponieważ jest to jego odpowiedzialność jako naszego arcybiskupa.
Aby lepiej zrozumieć jak dany scenariusz będzie funkcjonował w realiach lokalnej społeczności, kardynał opiera się
na raportach przedstawionych przez każdą grupę. Polega on również na opinii Komisji Odnów Mój Kościół oraz
Archidiecezjalnej Rady Prezbiterialnej (Rada Kapłanów). Ich rolą jest zapewnienie spójności w sposobie oceny
scenariuszy w całym procesie decyzyjnym.

W jaki sposób kardynał otrzymuje nasze uwagi?
Zebranie i przekazanie opinii przeznaczonej dla kardynała odbywa się na dwóch rodzajach spotkań:

1. Spotkania grupy – Przedstawiciele lokalnej parafii i szkoły spotykają się w ciągu najbliższych tygodni lub
miesięcy, aby:
• Dowiedzieć się więcej na swój temat w obrębie grupy np. odwiedzając inne kościoły w danej grupie
• Omówić wady i zalety każdej społeczności w grupie
• Omówić możliwe scenariusze strukturalne; biorąc pod uwagę obecną rzeczywistość oraz doświadczenie
na szczeblu lokalnym danej społeczności.
• Wziąć pod uwagę opinie i uwagi usłyszane w parafiach
• Przedstawić raport z omówionymi zaleceniami Komisji Odnów Mój Kościół i kardynałowi Cupichowi.

2. Spotkania parafialne – Parafianie spotykają się z Komisją ds. Rozeznawania i Opinii aby:
•
•

Otrzymać informacje nt. odbytych rozmów w grupie, zrozumieć cały proces inicjatywy Odnów Mój Kościół oraz
sytuację lokalną
Przedstawić informację zwrotną członkom komisji, aby informacje te były poddane dyskusjom w danej grupie

Jako dojrzali, miłosierni i oddani katolicy wyłącznie dzięki wspólnej modlitwie i współpracy będziemy mogli usłyszeć
Słowo Pana, oraz będziemy mieli wewnętrzną siłą, aby pomóc w odnowie Jego Kościoła.

