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0 co chodzi w oroaramie „Renew Mv Church" i iak on  
przebieoa?  

Nazwa; „Odnow Moj Koici61", pochodzi od slaw w. Franciszka z Asy2u, ktOry 
w 1205 (w zrujnowanym kokiotku San Damiano) otrzymat w widzeniu nakaz 
Jezusa, by odnowio Jego Koki6l. Po pewnym czasie postu, pokuty i modlitwy 
zrozumiat on sens nakazu Jezusa w postaci duchowej odnowy catego Kokiota 
(1208) i w porozumieniu z papieZem, zatoZyt zakon lebraczy franciszkanOw, 
ktory stal sic zalgkiem catej duchowej odnowy Kokiota. Jej symbolem stat sic 
tzw. krzy± franciszkanski, z ktOrego Jezus miat przekaza6 Franciszkowi swojq 
wolc odnowy Kokiota. 

W programie Renew My Church chodzi o: 
- usprawnienie (oZywienie) duszpasterstwa w catej Archidiecezji, przy 

uwzglcdnieniu nowej sytuacji liczbowej i finansowej poszczegOlnych parafii. 

- odczytanie planOw BoZych (dziatania Ducha Swictego) w nowej rzeczywistoki 
Kokiota, w kt6rej sic znalazta Archidiecezja, odzwierciedlajqc poniekqd 
globalny problem duszpasterski catego Kokiota powszechnego; i na tym tie, 
tworzenie nowej, „chrzekijariskiej tkanki" Kokiota. 

Trzy podstawowe przyczyny wspOlczesnego stanu rzeczy w naszej 
Archidiecezji Chicago: 
Po pierwsze, zaczyna brakowa6 ksieiy, z braku powotan kaplanskich oraz 
pojtcia na emeryture starszych ksie±y (w ciagu kilku najbliiszych lat odejdzie 
przynajmniej 50 ksie4). 

Po drugie, nastcpuje pauperyzacja wielu parafii potrzebujqcych finansowego 
wsparcia, bcd4ca po czcki efektem migracji iudzi z miasta na przedmiekia przy 
jednoczesnej zmianie demograficzno-kulturowej poszczegolnych parafii (g4Ownie, 
na hiszpariskojczyczng); taki jest na przyktad casus naszej parafii. 

Po trzecie, sytuacja finansowa szczegOlnie zwiqzana z utrzymaniem katolickich 
przyparafialnych szkot (tam, gdzie one sq) coraz bardziej zadtu±a poszczegOlne 
parafie, uniemotliwiajqc wprost jej duszpasterskq dziatalnok. 

Odpowiedziq Archidiecezji jest pomoc I zmiana tego stanu rzeczy, idqc w 
kierunku ogoino-ko4cielnego otywienia duszpasterskiego paraffi: 

- grupowania mniejszych parafii, by mogty jut teraz razem wspOlpracowa6,a 
w przysztoki by6 ewentualnie pod jednym, wspolnym zarzqdem 
administracyjnym; 

- wspOlnie z reprezentantami poszczegOlnych parafii i szkot (jesli takie sq) (3 do 
4 osOb), z pomoca Archidiecezji, wypracowanie programu naprawczego 
w celu zwickszenia jej moZliwoki finansowych (scholarship) i liczbowych, 
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a przez to skuteczno§ci duszpasterskiej. 

Wszystkie te zmiany te majg uskutecznk ewangelizacyjny potencjal 
Chicagowskiego Koiciola, czyli kaidej przysziej parafii: 

- wzmocnio jej misyjn4 ±ywotno§6, 

- pobudzia ka±dego do bycia aktywnym cztonkiem Ko§ciota lokalnego, 
podg2ajgcym za Chrystusem. 

Kardynal Cupich mowi tu o dwuzadaniowej roll kaidej przysziej parafii: 
pastoralnej i strukturalnej. 

Pastoraln- chodzi o dziatalnok ewangelizacyjnq, wzbudzianie powotan 
tworzenie skutecznych liderow twieckich parafii; 

Strukturalna - w nowej strukturze parafil chodzi o tworzenie z katriej z nich 
swoistego rodzaju centrum pastoralnego, oZywianie wspotpracy 
miOzyparafialnej w ramach poszczegOlnego wikariatu, wreszcie wdra±anie 
rOZnych planOw i metod wspOlnototwOrczych (tworz4cych Zycie wspolnoty) w 
ramach parafii (jak np. program Atfa, grupy charyzmatyczne, ltd.). 

Caloto ma przebiegae w 2 eta pach, realizowanych w przeciqgu kilku lat: 
- tworzenie nowych jednostek parafialnych w wyniku wspomnianych wy-Zej 

grupowari (mniejszych parafii i przyparafialnych szkOl) 

- tworzenie nowej misyjnej i ewangelizacyjnej infrastruktury parafii, dziçki 
programowi Alfa, tzw. 5 faz: towarzyszenie, przygotowanie bazy, rozeznanie 
nowych mo±liwo§ci i podejmowanie konkretnych decyzji, dziatanie majqce 
realizowao nowg wizjc duszpasterstwa, budowanie nowej rzeczywistoki 
ko§ciota, to, co papiel Benedykt XVI nazwat Jkank4 chrzekijarisk4". 
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