
ODNÓW
KOŚCIÓŁMÓJ



Historia Kościoła w Chicago 
naznaczona jest losami wielu kobiet 
i mężczyzn, którzy swoim życiem 
wypełniali misję Jezusa Chrystusa. 
Modlili się, pracowali i poświęcali, aby 
budować wspólnoty wiary, stawiali też 
czoła wyzwaniom swoich czasów, aby 
odnawiać Kościół i otaczający ich świat.

W naszej diecezji posiadamy trwałe 
fundamenty odnowy. Zostały one 
położone przez ruch liturgiczny, 
który wniósł w nią decydujący 
wkład przez wprowadzanie reformy 
sprawiedliwości społecznej, ruch 
charyzmatyczny oraz program 
„Chrystus odnawia swoją parafię”. 
Owoce tych działań są wciąż 
widoczne. Nasz potencjał i zdolność 
odpowiedzi na wezwanie do odnowy 
oraz umiejętność wsłuchiwania się 
w natchnienia Ducha Świętego są 
istotą naszej archidiecezji.

To dziedzictwo jest niezwykle ważne, 
gdyż odnowa nigdy nie będzie miała 
końca. Skład naszych wspólnot 
katolickich, podobnie jak świat wokół 
nas, zmienia się z biegiem czasu. 

Obecnie wraz ze zwiększającą się 
liczbą katolickich Latynosów i Azjatów 
żyjących w wierze w naszej diecezji, 
parafie stają się coraz bardziej 
wielokulturowe. Musimy odpowiadać 
większą otwartością i przyjmować 
naszych braci i siostry, którzy wnoszą 
do naszej diecezji różnorodne formy 
katolickiej pobożności i oddania. 
Wspólnie stawiamy czoła współczesnej 
kulturze, która w niewielkim stopniu 
wspiera życie wiary, choć sama tak 
bardzo potrzebuje uzdrawiającej 
obecności Chrystusa.

Tak więc Kościół w Chicago poprzez 
ruch Odnów mój Kościół po raz 
kolejny, z nową energią odpowiada na 
wezwanie Pana, aby przemieniać świat.

W CHICAGO ODNOWA 
JEST NASZĄ SIŁĄ 
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Ziarna zmian zostały zasiane i ruch odnowy 
ponownie się dokonuje. Duch Święty działa  
w naszych parafiach.

W różnych częściach naszej archidiecezji żyją wierni, którzy 
podczas całego swego życia wciąż odnajdują radość i rozumieją 
sens bycia uczniem Jezusa. Ludzie, którzy byli z dala od Kościoła, 
znajdują nowe drogi powrotu do domu.

Ci, którzy nigdy nie żyli życiem wiary, po raz pierwszy spotykają 
Jezusa Chrystusa i znajdują dom w Jego Kościele.

Starsze pokolenia katolików dostrzegają nową nadzieję dla 
swoich dzieci i wnuków. A młodzi wchodzący w dorosłość 
odkrywają poczucie przynależności, którego nigdy wcześniej  
nie znali.

I tak jak w wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy nasz Bóg prosi 
każdego z nas, abyśmy głosili Jego Słowo, czynili Jego dzieła  
i jako Jego uczniowie pełnili Jego misję. 

BÓG DZIAŁA  
POŚRÓD NAS
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To sam Duch Święty doprowadził nas do tego 
momentu. Nie bez powodu znaleźliśmy się w tym 
czasie i w tym miejscu. Idąc za jednomyślnym 
głosem papieży ostatnich pięćdziesięciu lat, 
musimy iść naprzód i głosić Ewangelię w nowy 
sposób. Jest to dla nas, katolików, imperatyw do 
naszych osobistych wędrówek wiary.

Bóg wzywa nas, abyśmy odnowili Kościół dla naszych dzieci i ich 
dzieci, abyśmy z nową energią podjęli wezwanie Chrystusa – to 
samo wezwanie, które skierował 800 lat temu do św. Franciszka 
z Asyżu – „Idź i odbuduj mój Kościół”.

W każdej epoce Chrystus odnawia swój Kościół i obecnie 
dokonuje tego ponownie przez nas. Teraz jest nasza kolej. Teraz 
jest nasz czas. 

NASZ KOŚCIÓŁ MA 
WYRAZISTĄ MISJĘ

PAPIEŻ 

Św. Paweł VI 
Obowiązek ewangelizacji należy 
uważać za łaskę i właściwe 
powołanie Kościoła; wyraża on 

najprawdziwszą jego właściwość. 

Kościół jest dla ewangelizacji, czyli 

po to, aby głosił i nauczał słowa 

Bożego, ażeby przez nie dochodził 

do nas dar łaski, żeby grzesznicy 

jednali się z Bogiem, a wreszcie 

żeby uobecniał nieustannie ofiarę 

Chrystusa w odprawianiu Mszy św., 

która jest pamiątką Jego śmierci  

i chwalebnego Zmartwychwstania. 

EVANGELII NUNTIANDI, NR 14

“
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PAPIEŻ

Św. Jan Paweł II 
Mam wrażenie, że nadszedł 
moment zaangażowania 
wszystkich sił kościelnych  
w nową ewangelizację i w misję 

wśród narodów. Nikt wierzący 

w Chrystusa, żadna instytucja 

Kościoła nie może uchylić się 

od tego najpoważniejszego 

obowiązku: głoszenia Chrystusa 

wszystkim ludom.

REDEMPTORIS MISSIO, NR 3

PAPIEŻ 

Benedykt XVI 
Kościół jest ze swej natury 
misyjny, a jego pierwszym 
zadaniem jest ewangelizacja, 

czyli głoszenie Chrystusa  

i dawanie o Nim świadectwa, 

a także szerzenie w każdym 

środowisku i w każdej kulturze 

Jego Ewangelii pokoju i miłości. 

PRZEMÓWIENIE  
26 PAŹDZIERNIKA 2006 R. 

PAPIEŻ 

Franciszek
Marzę o „wyborze misyjnym”, 

zdolnym przemienić wszystko, 

aby zwyczaje, style, rozkład 

zajęć, język i wszystkie 

struktury kościelne stały 

się odpowiednim kanałem 
bardziej do ewangelizowania 
dzisiejszego świata niż do 

zachowania stanu rzeczy.

EVANGELII GAUDIUM, NR 27

“ “ “
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Zmiany są widoczne wszędzie - w naszym kraju,  
w naszych dzielnicach, a nawet w naszych 
własnych rodzinach. Technologia, praca, polityka,  
moralność i spojrzenie na rzeczywistość ulegają 
gwałtownym przeobrażeniom, zwłaszcza 
wśród młodych ludzi.

Najszybciej rosnącą grupą wyznaniową w na- 
szym kraju jest grupa „bezwyznaniowców”- 
ludzi, którzy twierdzą, że nie wyznają żadnej 
religii. Prawie 40% osób poniżej 35 roku życia  
w ogóle nie wyznaje żadnej wiary.

Zastanów się: Spośród wszystkich dzieci wychowanych w wierze 

tylko 2 na 10 praktykuje wiarę katolicką w wieku 23 lat.

Co widzisz, kiedy patrzysz na znaki czasu? 

NASZE WYZWANIA

uczniów klas ósmych 

przestaje praktykować 

wiarę w wieku 23 lat.1

85%

katolików należących do 

generacji milenialsów nie 
uczestniczy w niedzielnej 
Mszy św.2

83%

tych, którzy wzrastali  

w wierze katolickiej,  

w którymś momencie swego 

życia opuściło Kościół.3

52%
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OTO STATYSTYKI NASZEJ 
ARCHIDIECEZJI
Obserwujemy tendencje podobne do trendów obecnych  
w Kościele na poziomie krajowym:

NASZE KONKRETNE 
WYZWANIA
Nasze programy i zajęcia formacyjne zostały stworzo- 
ne z myślą o przedziałach wiekowych, a nie po to, aby 
twórczo odpowiadać na potrzeby obecnych pokoleń.

Wiele naszych parafii przeważającą część swoich 
środków przeznacza po prostu na utrzymanie 
fizycznych struktur i nie może sobie pozwolić na 
pełnoetatowy personel duszpasterski potrzebny do 
pełnienia misji pomnażania grona uczniów Jezusa. 

Koszt utrzymania parafii i jej pełnej funkcjonalności 
znacznie przewyższa wysokość ofiar składanych przez 
parafian. 

Księża odchodzą na emeryturę w tempie nieadekwat-
nym do liczby mężczyzn przyjmujących święcenia 
kapłańskie, czego skutkiem w przyszłości będą parafie 
bez księży.

Msze św. – od 2000 roku 

uczestnictwo w Eucharystii 

spadło o 35%4

Chrzest – w ciągu 

ostatnich 10 lat liczba 

chrztów spadła o 40%5

Śluby – w ciągu ostatnich 10  

lat sakrament małżeństwa za- 

warło 33% mniej par (wskaź-

nik niższy o 58,5% od 2000 r.)6

Powołania kapłańskie –  

w ciągu ostatnich 10 lat 

liczba kandydatów do 

kapłaństwa spadła o 43%7

35%

33%

40%

43%
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OCZY UTKWIONE W KRZYŻ 

Te wyzwania mogą nas przytłaczać. 

Możemy czuć się niepewni przyszło-

ści. Możemy nawet chcieć zrzucić 

winę za te wyzwania na jakąś grupę 

osób, ideę lub nauczanie. Może nawet  

obawiamy się, że będziemy ostatnimi 

katolikami w naszej rodzinie.
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U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. 
Mt 19, 26 

Jeśli mamy oczy, aby widzieć i uszy, aby słyszeć  
(Mt 13, 16), dostrzeżemy Boga działającego 
właśnie w tej chwili.

Biorąc pod uwagę wskaźniki mówiące o rekordowym poczuciu 
samotności, izolacji, niepokoju i rozpaczy, wiemy, że ludzie 
pragną widzieć sens życia. 

Większość ludzi wierzy w istnienie Boga, nawet ci, którzy uznają 
„duchowość, a nie religijność”.

Nasze niespokojne czasy otwierają ludzkie serca i tylko Chrystus 
może wypełnić ich przestrzeń, odpowiadając na ludzkie pytania 
o sens życia.

Nasz Pan chce, abyśmy byli skoncentrowani na misji Kościoła, 
abyśmy odczytywali znaki czasu i - jak mówi papież Franciszek – 
„pracowali nad odnowieniem sposobów działania”.

Oto nasze zadanie: odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku  
z nadzieją i kreatywnością, z nową energią i zaangażowaniem.
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Mamy misję podobną do misji pierwszych Apostołów. Naszym zadaniem, 
podobnie jak było to w ich przypadku, jest dzielenie się z innymi historią 
Jezusa, historią, która ma moc przemiany ludzkiego życia. 

Wcielany przez nas model życia parafialnego 
był stworzony na inne czasy. Musimy z uwagą  
i modlitwą ocenić potrzeby wspólnot, którym  
służymy, oraz na nowo wyobrazić sobie akty- 
wną obecność katolików pośród innych ludzi. 
Naszym celem jest bycie żywym Kościołem, 
chcemy, aby nasze wspólnoty były wypełnione 
życiem i radością ze służenia Chrystusowi.

Oznacza to staranne prowadzenie procesu 
grupowania parafii, łączenia ich oraz zamykania 
niektórych z nich w celu ponownego 

ukierunkowania zasobów, abyśmy razem 
mogli w przyszłości tworzyć silniejsze, bardziej 
żywotne parafie.

Często te nowe wspólnoty wiary powstają 
przez zjednoczenie odrębnych parafii w jedną.  
Te nowe parafie i ich posługi duszpasterskie 
rozpoczynają tworzenie kultury ewangelizacyj-
nej i długofalowego planu duszpasterskiego 
na rzecz poszerzania grona uczniów Jezusa, 
budowania wspólnot i inspirowania wiernych 
do składania świadectwa wiary.

 

NASZA ODPOWIEDŹ: RUCH 
PROWADZĄCY DO ODNOWY
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Musimy dostosować nasze metody, aby odważnie i sku- 
tecznie głosić Jezusa Chrystusa i Jego Kościół w naszych  
rodzinach, naszych wspólnotach oraz wśród tych wszy-
stkich, którym służymy na obrzeżach życia społecznego. 13



Każda parafia, w trosce o obecnych i przyszłych wiernych, powinna rozeznawać 
– marzyć – jaką rolę w przyszłości chciałaby pełnić w swojej okolicy lub w swoim 
mieście. Każdy katolik powinien pragnąć, aby być potencjalnym narzędziem 
Chrystusa i spoglądać na swoje życie z tej perspektywy. Każdy proboszcz 
powinien dążyć to tego, aby jego parafia dała wyjątkową odpowiedź na wezwanie 
do pełnienia misji, do której wzywa nas Chrystus.

NASZA DROGA 
NAPRZÓD
Badania wykazały, że głównym powodem, dla którego ludzie 
opuszczają Kościół, nie jest doktryna katolicka lub niezgoda na 
nauczanie Kościoła, lecz fakt, że nie doświadczyli w Kościele 
serdeczności, głębokiego i osobistego spotkania z Chrystusem 
oraz że nie znaleźli w parafiach okazji do zaangażowania 
misyjnego lub pomocy do głębokiego rozwoju duchowego.8

Dzięki procesowi świadomej współpracy i szczegółowym badaniom 
dowiedzieliśmy się co sprawdza się w budowaniu Kościoła na całym świecie. 
Opierając się na tych ustaleniach, przyjęliśmy następujące założenia  
pomocne w pełnieniu misji przez nasze parafie, szkoły i programy:

1
Nowy sposób wprowadza- 

nia ludzi do wspólnoty 

kościelnej dzięki tworzeniu  

tzw. „punktów wejściowych,  
wprowadzających” w parafii,  

gdzie osoby poszukujące 

Boga mogą poza Mszą św.  

spotkać Boga oraz doświad-

czyć radości wspólnoty 

chrześcijańskiej.
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Na tej drodze, wpatrzeni w Chrystusa, będziemy pamiętać, że pragnienie Boga dotyczące Jego Kościoła to coś znacznie więcej  
niż tylko fizyczny budynek. Chodzi o sposób życia Jego uczniów, o ludzi zaangażowanych na rzecz innych we wspólnocie oraz  
o parafie, które inspirują świat wokół siebie.

Ta droga nie będzie łatwa. Będzie wymagająca i trudna, ponieważ 
zgodzimy się na odejście tego, co było kiedyś.

2
Zobowiązanie do tworze-

nia kultury serdeczności  
i gościnności w duchowej 

rodzinie, w której  

wszyscy czują się mile 

widziani, zauważani, 

doceniani i przyjmowani. 

3
Zapewnienie żywej  
i przemieniającej liturgii 

podczas Eucharystii  

w naszych parafiach, 

dzięki doskonałej 

muzyce, angażującym 

homiliom i koncentro-

waniu się na Chrystusie.

4
Tworzenie formacji wiary, 
która będzie wychodzić 
naprzeciw potrzebom du- 
chowym ludzi tam, gdzie oni  
znajdują się na drodze wiary,  

w odróżnieniu od obecnych 

programów opartych na 

kryterium wieku. Tworzenie 

programów i katechezy ro- 

dzinnej, które są holistyczne  

i koncentrują się na jedno-

czeniu rodzin w wierze.

5
Zaangażowanie w dzia-
łalność charytatywną 
oraz pomoc w dzieleniu 

się naszą wiarą i służe-

niu potrzebującym, 

zarówno tym, którzy 

znajdują się blisko, jak  

i tym daleko. 
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Chociaż określamy się wieloma tytułami – 
katolicy, chrześcijanie, mieszkańcy Chicago – 
jednak nieczęsto nazywamy siebie uczniami.

Uczeń to osoba, która potrafi się modlić, 
służyć i dzielić się z innymi w imię Jezusa. 
Większość z nas, katolików, potrafi się modlić 
dzięki Mszy św. lub różańcowi, wielu z nas jest 
zaangażowanych w służbę naszemu Kościołowi 
poprzez posługę w parafii lub szkole. Jednak 
wielu z nas nie czuje się na tyle komfortowo,  
by dzielić się swoją wiarą z innymi, opowiadać  
o własnym życiu wiary czy swojej relacji  
z Bogiem. Niektórzy z nas myślą, iż są w tej 
dziedzinie niewystarczająco kompetentni,  
a przecież Chrystus wzywa nas do tego  
w ramach odnowy swego Kościoła.

W Ewangelii wg św. Mateusza, po powstaniu 
z martwych, Jezus polecił Apostołom: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. «A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata»”.

W poleceniu Jezusa skierowanym do 
Apostołów zawarty jest przekaz, że oni sami 
byli już uczniami. Wszyscy ci, którzy idą za  
Jezusem, są w rzeczywistości Jego uczniami.

Nasze własne „uczniostwo” jest najbardziej 
fundamentalnym imperatywem w odnowie 
Kościoła. A nasza gotowość do zaangażowania 
się we wzrastaniu jako uczniowie Jezusa 
bezpośrednio wpływa na zdolność do 
poszerzania grona uczniów Jezusa, budowania 
wspólnot i inspirowania do dawania 
świadectwa w dzisiejszym świecie.

JESTEŚ UCZNIEM 
JEZUSA I MASZ MISJĘ 
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ODNOWA ZALEŻY OD CIEBIE 
Dzieląc się swoją wiarą i wielką radością z bycia naśladowcami Jezusa, pomagamy 
naszym parafiom, szkołom i programom przechodzić od myślenia jedynie o konie- 
czności przetrwania do pełnienia misji. Dzięki temu mogą one bardziej skupić się  
na wypełnianiu posłannictwa, jakim jest doprowadzenie większej liczby ludzi do 
życiodajnego spotkania z naszym Panem i Jego Kościołem, a nie tylko na utrzy-
maniu budynków czy kontynuowaniu nieskutecznych sposobów szerzenia wiary.
Ta „ewangelizacja”, czyli dzielenie się naszą wiarą, choć nie zawsze wygodna, jest 
jedyną drogą w podążaniu do celu dla dobra przyszłych pokoleń.
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Wyobraźmy sobie parafię, w której Msza św.  

i liturgia jest silnym doświadczeniem obecności 

Boga dającym wszystkim moc przemieniającą,  

w której niedziela jest przeżywana z entuzjazmem 

jako szabat, dzień święty i dzień dla rodziny, bez 

konkurencyjnych alternatyw.

Wyobraźmy sobie parafię uczniów Jezusa, która  

dostrzega potrzebę wychodzenia poza własne mury 

i parking, która niesie uzdrawiającą łaskę Jezusa 

Chrystusa światu, aby z większą świadomością 

zajmować się chorobami naszego wieku: samotno-

ścią, czy podziałami. Wyobraźmy sobie parafię, która 

jest świadoma, że zajęcie się tymi sprawami jest 

niezbędne dla jej własnego życia i dla pełnienia misji.

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY 
ODMIENIONE PARAFIE?
Wyobraźmy sobie parafię w pełni aktywną  

i rozwijającą się, z wyraźnym poczuciem misji,  

z zaangażowanymi uczniami Jezusa, nieustannie 

pogłębiającymi swoją relację z Bogiem i wspólnotą 

parafialną, chętną, by prowadzić ważne dzieła dusz-

pasterskie i zapraszać innych do spotkania Jezusa.

Wyobraźmy sobie parafię, w której każdy, nieza-

leżnie od pochodzenia, aktualnego stanu życia czy 

też bliskości lub oddalenie od Boga i Jezusowego 

Kościoła katolickiego, czuje, że jest tam miejsce dla 

niego. Wyobraźmy sobie parafię jako miejsce, które 

daje ludziom poczucie przynależności, miejsce,  

w którym każdy może zadawać pytania i doświad-

czać miłości wspólnoty wiary.

Takie właśnie będą nasze parafie, kiedy w pełni zostaną 

ożywione wizją Odnów mój Kościół. 19



ODNOWA DOKONUJE SIĘ,  
A JEJ WYNIKI INSPIRUJĄ NAS
Dzięki mocy Ducha Świętego i niezwykłej determinacji proboszczów, duszpasterzy świeckich i parafian z całej 
archidiecezji, w niektórych naszych parafiach widać już pierwsze owoce wysiłków.

Jestem bardzo podekscytowana tą zmianą, w której  
inicjatywa Odnów mój Kościół wychodzi na 
zewnątrz, a nie pozostaje wewnątrz. Nasz Kościół 
jest miejscem dla każdego. Wyjątkowa serdeczność 
i gościnności jest tym, o co chodziło Jezusowi.  
On chciał dotrzeć do każdego człowieka.

SUNNY NGUYEN, MŁODA DOROSŁA PARAFIANKA

Wszyscy w głębi duszy wiedzieliśmy, że choć ta 
droga była i jest trudna, musimy przez nią przejść, 
aby zostali umocnieni w wierze, aby kroczyć 
z Bogiem i Kościołem. Będziemy czerpać ze 
swoich wzajemnych darów, aby stworzyć solidną, 
zjednoczoną parafię, która w miarę upływu czasu 
będzie wzrastać w wierze i miłości.

TINA CARTER, PARAFIANKA

Pukaliśmy, w dosłownym tego słowa znaczeniu, do 
drzwi mieszkańców z naszej okolicy i zapraszaliśmy 
ich do przyłączenia się do nas. Staramy się  
być bardzo gościnni. Największą nagrodą, jakiej 
doświadczamy, jest przemiana życia wielu ludzi. To 
przynosi wielką radość nowo zjednoczonej parafii.

KS. JOSÉ MURCIA ABELLÁN, PROBOSZCZ

Nasza droga z Odnów mój Kościół, choć pełna 
wyzwań, nie jest czymś nowym. Musimy zaufać 
Duchowi Świętemu. Przejście od postawy dążącej 
jedynie do tego, by przetrwać jako Kościół, do 
pełnienia misji wymaga czasu, planowania i prze-
miany serca – a do tego wszystkiego potrzeba 
modlitewnej czujności i zaangażowania.

KS. PETER McQUINN, PROBOSZCZ

“ “

““
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Ty - tak, właśnie Ty - jesteś powołany do odegrania roli  

w tej odnowie. Od tego zależą nasze parafie, szkoły i programy.  

Od tego zależy przyszłość naszych dzieci i ich dzieci.

Jednym z wielkich wyzwań stojących 

przed Kościołem w tym pokoleniu 

jest rozwijanie w wiernych poczucia 

osobistej odpowiedzialności za misję  

Kościoła i umożliwienie im wypełniania 

tej odpowiedzialności jako uczniom-

misjonarzom Jezusa, aby byli zaczynem  

Ewangelii w naszym świecie.

PAPIEŻ FRANCISZEK, PODCZAS WIZYTY W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH

“
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“ Proszę Was, abyście przyłączyli się do nas w tej drodze odnowy 

i pomyśleli o tych wszystkich, których chcecie przyprowadzić do  

naszego Pana, o tych, za których modlicie się, aby mieli tę samą 

wiarę, która Was umacnia. To musi być moment, w którym każdy  

z nas przyjmie wspólną wizję naszych przodków w wierze. 

Odpowiedzialność za Kościół spoczywa na każdym z nas, więc 

zachęcam Was, abyście byli aktywną i żywą częścią tej odnowy.

KARDYNAŁ BŁAŻEJ J. CUPICH, ARCYBISKUP CHICAGO

Dowiedz się więcej i dołącz do ruchu:

RENEWMYCHURCH.ORG
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835 North Rush Street 
Chicago, IL 60611-2030 
archchicago.org

1. catholicleaders.org/news/leadership-and-caves

2. nineteensixty-four.blogspot.com/2016/08/sacraments-today-updated.html

3. Pew Research: pewresearch.org/fact-tank/2015/09/15/half-of-u-s-adults-raised-catholic-have-left-the-church-at-some-point

4. Archidiecezja Chicago, Informacje wewnętrzne na podstawie tendencji tzw. liczenia październikowego

5. Archidiecezja Chicago, Departament Planowania Strategicznego i Wdrażania

6. Archidiecezja Chicago, Departament Planowania Strategicznego i Wdrażania

7. Archidiecezja Chicago, Departament Planowania Strategicznego i Wdrażania

8. Streszczenie: Aparecida (V Konferencja Generalna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 2007) oraz Evangelii Gaudium (Papież Franciszek, 2013 r.).


