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Jubileusz Miłosierdzia
Zesłanie Ducha Świętego: 14-15 maja
Zaproszenie do uczestnictwa wraz z Arcybiskupem Cupichem w odnowieniu Archidiecezji Chicago
Papież Franciszek niedawno zauważył, że żyjemy nie tyle w epoce przemian, ale w czasie zmiany epok. Jest to
dobry moment do podejmowania wielkich marzeń. Właśnie z tego powodu zainaugurowaliśmy Odnów mój Kościół. Jest
to proces duszpasterskiego planowania, stworzony dla urzeczywistnienia marzeń, a także po to, by umocnić żywotność
naszych parafii dla nastających po nas pokoleń. Podobnie jak Duch Święty napełnił apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy i
posłał ich, by pełnili misję, tak samo i dziś Duch Święty jest z nami, wzywa nas do nowej Pięćdziesiątnicy, abyśmy w
orzeźwiający sposób nieśli światu Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. To dzieło przynależy wszystkim parafiom i
wszystkim katolikom w całej archidiecezji.
Podczas tegorocznej Pięćdziesiątnicy Arcybiskup Cupich zaprasza nas, abyśmy wraz z nim urzeczywistniali
marzenia o witalnych parafiach żyjących Ewangelią i abyśmy w słowie i w działaniu przekazywali innym miłość
Chrystusa. Wypełnianie tego dzieła będzie wymagało silnej i trwałej wiary – wiary pełnej wyobraźni, wiary ufającej w to,
że Chrystus prowadzi nas i daje nam siłę do podejmowania odważnych decyzji kształtujących Kościół dla przyszłych
pokoleń.
W sercu tego procesu znajduje się żądanie odczytywania znaków czasu i rozeznawania miejsc, w których Chrystus
wzywa nas, abyśmy pełnili Jego misję. Stoimy przed różnymi wyzwaniami: malejąca liczba osób uczestniczących w
niedzielnej Mszy św., wartościowe budynki kościelne wymagające remontów, malejąca liczba księży, powołań
zakonnych, malejąca liczba diakonów i duszpasterzy świeckich, przejście w niedługim czasie wielu duszpasterzy na
emeryturę.
Rozwiązanie tej sytuacji będzie potrzebowało modlitwy, pokory, ciężkiej pracy, twórczego podejścia, podejmowania
trudnych decyzji i składania nowych ofiar. Prawdą jest, że kiedy ten proces konsultacyjny zostanie ukończony, wspólnie
pogrążeni będziemy żałobą po utracie niektórych parafii. Jednak to nie będzie ostatnie słowo. Mając odwagę na
porzucenie znanych nam dotąd sposobów działania, możemy spoglądać na ten czas nie, jako po prostu na czas strat,
co raczej przyjmować go, jako czas odnowy. Odnowa przychodzi wraz z umieszczeniem Chrystusa w centrum
wspólnoty i towarzyszenia jeden drugiemu na drodze pełnienia misji apostolskiej. Zakorzeniony w Chrystusie,
umocniony łaską sakramentalną i więzią wspólnoty, Kościół w Chicago będzie wzrastał w radości i będzie przynosił
owoce w odpowiedzi na wezwanie Chrystusa „Odnów mój Kościół”. Dlatego właśnie kręgosłupem „Odnów mój Kościół”
będzie zdecydowana koncentracja na misji Kościoła. Dołożymy wielu starań i włożymy wiele wysiłku w to, aby zapewnić
wsparcie lokalnym parafiom. Będzie ono im potrzebne do umacniania wiary wspólnotowej i wcielania w życie wezwania
do życia misyjnego w najbardziej żywotny z możliwych dotąd sposób.
Dlaczego ten proces nazywa się Odnów mój Kościół?
Kiedy św. Franciszek modlił się w kościele św. Damiana usłyszał mówiącego do niego Chrystusa: „Idź i odbuduj mój
Kościół”. Po jakimś czasie Franciszek zrozumiał, że Chrystus wzywał go do odnowy Kościoła - nie jedynie, jako fizycznej
konstrukcji, ale całości, jako Ludu Bożego. Umieranie i zmartwychwstawanie Chrystusa wciąż odbywają się w każdym
wieku w umierającym i zmartwychwstającym Kościele. Musimy podjąć misję proklamowania Chrystusa, jako Kościół
stanowiący zjednoczoną wspólnotę i skoncentrowany na odnowie, która przychodzi przez Zmartwychwstanie. (over)

Co dalej się wydarzy? Kiedy będzie to dotyczyło mojej parafii?
Wszystkie parafie w Archidiecezji będą częścią „grupowania” w celu dokonania planów duszpasterskich. Wraz z
grupowaniem, parafie spotkają się, aby zebrać informacje i dokonać ewaluacji różnych opcji odpowiadania na potrzeby
duszpasterskie danego obszaru. Wszystkie parafie będą miały możliwość wyrażania swoich opinii.
Oczywiście, końcowy rezultat tego planowania będzie zróżnicowany i uzależniony od priorytetów misji, potrzeb i realnej
sytuacji Kościoła w konkretnej okolicy. Naszym celem jest, aby katolickie wartości uobecniane były w odpowiedzialnym
zarządzaniu naszymi zasobami: darem osób świeckich, diakonów, zakonników i zakonnic, świeckich duszpasterzy
kościelnych, naszych księży, personelu zajmującego się finansami i personelu odpowiedzialnego za opiekę nad
budynkami. Dla niektórych grup uzyskanie wyników planowania będzie oznaczało zmianę konfiguracji parafii, co
potencjalnie może tam oznaczać zmniejszenie liczby parafii. Dla innych grup konfiguracja parafii może nie ulec zmianie,
jednak będziemy oczekiwać, że parafie będą planowały znaczącą współpracę pomiędzy sobą i będą szukały sposobów
umożliwiających wspieranie w przyszłości innych parafii w różnych częściach archidiecezji.
Jesienią bieżącego roku rozpoczniemy realizację programu pilotażowego, w którym będzie uczestniczyła mała
grupa parafii. Spodziewamy się, że nauka wyciągnięta z realizacji programu pilotażowego pozwoli nam na ulepszenie
procesu grupowego planowania programu Odnów mój Kościół. Następnie, grupy przejdą do realizacji skoncentrowanego
planowania trwającej przez kolejne dwa lub trzy lata.
Kto będzie podejmował decyzje?
Reprezentanci ze wszystkich parafii utworzą Komisję Grupowego Planowania, której zadaniem będzie
zgromadzenie informacji i dokonanie oceny różnych opcji odpowiadających na duszpasterskie potrzeby danej okolicy.
Komisja Grupowego Planowania dokona wstępnych rekomendacji, które zostaną przekazane Archidiecezjalnej Komisji
ds. Planowania składającej się z liderów reprezentujących zróżnicowane środowiska, mających różnorodne umiejętności
i doświadczenia Kościoła w naszej archidiecezji. Archidiecezjalna Komisja ds. Planowania rozpatrzy rekomendacje. Jeśli
rekomendacje wstępne zostaną przyjęte, będą one przekazane do Arcybiskupa Cupicha, aby skonsultował je z
Archidiecezjalną Komisją Kapłańską. Po konsultacjach z Archidiecezjalną Komisją Kapłańską Arcybiskup Cupich
podejmie ostateczne decyzje.
Czego oczekuje się ode mnie, jako wierzącego Archidiecezji Chicago?
Trwania w nadziei i bycia otwartym na różnorodne sposoby dzielenia się dobrami, uczestniczenia i współpracy w
procesie Odnów mój Kościół. Arcybiskup Cupich zaprasza nas, abyśmy rozpoczynając planowanie w ramach programu
Odnów mój Kościół modlili się o mądrość, umiejętność rozeznawania i o odwagę. Prosimy, abyście korzystali z kart
modlitewnych dostępnych w Waszej parafii od dnia Zesłania Ducha Świętego i odmawiali wydrukowaną tam modlitwę z
Waszymi rodzinami w Waszych domach, podczas spotkań parafialnych i podczas innych spotkań wspólnotowych i
spotkań grup. Modlitwę tę będziemy odmawiali w całej archidiecezji przy różnych okazjach.
Kiedy będziemy znali rezultaty ankiety?
Dziękujemy ponad 30,000 wiernym, którzy odpowiedzieli na niedawną ankietę w formie elektronicznej i tysiącom, którzy
przesłali swoje odpowiedzi pocztą w formie drukowanej. Pracownicy Archidiecezji są w trakcie przygotowywania
odpowiedzi. Pierwsze rezultaty zostaną przekazane tego lata.
Ostateczne słowo
Czeka nas ciężka praca. Jednak, czyż wszystko, co ma w życiu jakąś wartość nie wymaga poważnego wysiłku?
Imigranci, którzy budowali nasze kościoły, szkoły, szpitale i instytucje charytatywne nie byli zniechęceni perspektywą
ciężkiej pracy. Podobnie także i my nie powinniśmy obawiać się wysiłku rozpoczynając nową wiosnę Kościoła, nową
Pięćdziesiątnicę, zmianę epoki.

