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Najbliżsi naśladowcy Jezusa Chrystusa dobrze wiedzieli, jak to jest 
marzyć o świecie przemienionym przez Bożą moc, spotkać Syna 
Bożego w ciele i odważyć się zostawić wszystko za sobą, kiedy wezwał 
ich po imieniu. Znali podniecenie związane z pierwszym odkryciem Go i 
pragnienie podzielenia się ze wszystkimi zmieniającym życie 
przesłaniem: "Znaleźliśmy Mesjasza!" (J 1,41). Jednocześnie Jego 
najwcześniejsi naśladowcy znali też doświadczenie dotkliwego smutku, 
zawiedzionych nadziei i niepokoju o przyszłość. 

Możemy sobie wyobrazić, że uczniowie Chrystusa zgromadzeni w 
Wieczerniku przeżywali silną mieszankę tych emocji: smutek z 
powodu odejścia Jezusa, a jednocześnie namacalna wiara w rychłe 
przyjście Ducha Świętego; niepewność co do przyszłości, a 
jednocześnie głęboka nadzieja w nadchodzący świt. 
świadomość, że Zmartwychwstanie Chrystusa już przemieniło świat; 
niepokój o "czasy" (Dz 1,6-7), a jednocześnie głęboka ufność w moc 
obietnic Chrystusa. Intensywność tych emocji prawdopodobnie rosła w 
miarę oczekiwania na wylanie Ducha Świętego. I chociaż wiemy, jak 
długo musieli czekać, nie mieli ani osi czasu, ani mapy drogowej. 
Wiedzieli jedynie, że mają się modlić, ufać i pozostać razem, oczekując 
na obiecane przyjście Ducha Świętego. 

W tym momencie w naszym Kościele i w świecie możemy być również 
zasmuceni, zmartwieni lub zaniepokojeni. A może, dzięki Bożej łasce, 
możemy czuć się 
nadziei w jaśniejszą przyszłość. Może nawet nie wiemy, co czuć. Ale 
razem jesteśmy zgromadzeni jako jeden lud, członkowie Ciała 
Chrystusa, w tym jednym miejscu, w Kościele w Chicago. Razem się 
modlimy. Razem mamy nadzieję. I razem trwamy, prosząc Pana, by 
posłał nas na nowo 
życiodajna i przemieniająca 
moc 
Ducha Świętego. I razem trwamy, prosząc Pana, by zesłał nam 

na nowo życiodajną i przemieniającą moc Ducha 
Świętego. 

 

 
 

WPROWADZENIE 
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Pięćdziesiątnica jest słusznie kojarzona jako dzień narodzin i ciągłej 
odnowy Kościoła, ponieważ Kościół, jak uczy Katechizm, "został tego 
dnia objawiony światu przez wylanie Ducha Świętego. "1 Mając na 
uwadze ten obraz, chcielibyśmy podzielić się więcej na temat odnowy, 
która obecnie ma miejsce w Kościele tutaj w Chicago. W 2015 roku 
kardynał Cupich zainicjował program Renew My Church jako owoc 
rozeznania w skali całej archidiecezji na temat potrzeby odnowy w 
naszym lokalnym Kościele, a także jako wizję, która ma kierować 
ruchem odnowy. 

Wiele osób w naszej archidiecezji słyszało o Renew My Church - niestety, 
wiele z nich słyszało o nim tylko w związku z decyzjami dotyczącymi 
przyszłości ich parafii. Podczas gdy Renew My Church zapewnia forum 
do rozeznania potrzeby zmian strukturalnych 
i ulepszeń operacyjnych, chodzi o coś więcej: jest to zasadniczo ruch 

odnowy duchowej obejmujący całą archidiecezję, którego sercem jest 

ewangelizacja. Jest to przełomowy moment dla naszego Kościoła 
lokalnego, aby zbliżyć się do Chrystusa i wezwać Ducha Świętego, 
który "odnawia oblicze ziemi" (Ps 104, 30). 

Jest to więc dobry czas, aby zapoznać się z tłem, podstawami i wizją 
tego kluczowego momentu odnowy w naszej archidiecezji. Jako 
członek naszego Kościoła lokalnego, masz ważne miejsce w tej 
odnowie, która ukształtuje przyszłość naszej archidiecezji. Zachęcamy 
więc, abyś potraktował ten dokument jako zaproszenie do odegrania 
swojej roli w dziele odnowy dokonywanym przez Ducha Świętego tutaj 
w Chicago. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jest to zasadniczo ruch odnowy 
duchowej obejmujący całą 
archidiecezję, którego sercem 
jest ewangelizacja. 
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1 Katechizm Kościoła Katolickiego #1076. Zob. także Vaticanum II, SC 6, LG 2. O Pięćdziesiątnicy 
jako "narodzinach Kościoła" zob. papież Franciszek, Audiencja generalna z 31 maja 2017 r. Por. 
Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, #25. 
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Wezwanie do odnowy jest centralnym elementem naszego życia jako 
chrześcijan. Chociaż nasza wiara jest starożytna, Chrystus - który jest 
"ten sam wczoraj, dziś i na wieki" (Hbr 13,8) - jest odwiecznym źródłem 
wszelkiej nowości. On czyni "wszystko nowe" (Ap 2,15), przyciągając 
wszystko do siebie na krzyżu (J 12,32) i oferując stamtąd strumienie 
wody żywej. 
i łaski sakramentalnej (J 19, 34; zob. też Ez 47, 

J 7:37-39). 

Dzięki "nowemu narodzeniu do żywej nadziei" 
(1 P 1,3), które otrzymujemy w wodach chrztu 
(zob. J 3,5), stajemy się "nowym 
stworzeniem" (2 Kor 5,17; zob. Kol 3,10, Ef 
4,24). To odrodzenie czyni nas członkami Jego 
Ciała, Kościoła (Kol 1:18, 1:24), 

Wezwanie do nowości i 
odnowy jest centralnym 
elementem naszego życia jako 
chrześcijan. 

 

napełnia nas swoim Duchem (Rz 5, 5; 8, 9) i wprowadza nas w życie, 
w którym odnawiamy się z dnia na dzień (2 Kor 4, 16).2 Jak mówi o 
działaniu Ducha Sobór Watykański II, "mocą Ewangelii [Duch] sprawia, 
że Kościół zachowuje świeżość młodości. Nieustannie go odnawia i 
prowadzi do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem", abyśmy 
"nieustannie odnawiali się w Nim "3. Podążając tą drogą indywidualnego i 
wspólnotowego wzrostu, Chrystus nieustannie odnawia swój Kościół, a 
przez Kościół kontynuuje swoje dzieło odnawiania wszystkich rzeczy 
(Ef 1, 10)4. 

Podczas gdy to wezwanie do odnowy jest stałą częścią naszego życia jako 
chrześcijan, wyzwania naszych czasów podkreślają krytyczną potrzebę tej 
duchowej odnowy. Światowa pandemia koronawirusów głęboko dotknęła 
nasze wspólnoty, nasze rodziny i nasze własne życie. Podczas gdy wielu z 
nas cierpiało z powodu tej choroby i jej skutków, nasze katolickie 
organizacje charytatywne, katolickie szpitale i wspólnoty parafialne 
prowadziły dzieła miłosierdzia. 
w heroiczny sposób. Podczas gdy pandemia była dla wielu osób czasem 
dotkliwej straty, bólu i cierpienia, jako ludzie wiary jesteśmy uważni na 
to, że ten czas kryzysu nauczył nas również ważnych lekcji na temat 
odnowy.5 Jako archidiecezja, czas ten skłonił nas do zbadania tego, co jest 
najbardziej owocne w naszym duszpasterstwie, zidentyfikowania obszarów 
żywotności i rozpoznania różnych potrzeb naszych parafii. 

 
 

 
"OTO CZYNIĘ 
WSZYSTKO NOWE" (Rv 21:5) 
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2 Zob. Sobór Trydencki, Sesja VI, Dekret o usprawiedliwieniu (1547), rozdz. 10. 
3 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, nr 4, 7; Por. tamże, nr 9. 
4 Por. Sobór Watykański II, Lumen Gentium, nr 12, 15. 
5 Zob. Papież Franciszek, "Przemówienie Jego Świątobliwości Papieża Franciszka do Kurii 

Rzymskiej", 21 grudnia 2020, nr 5-9. 
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W miarę jak zajmujemy się ciągłymi skutkami pandemii, uświadamiamy 
sobie również pilną potrzebę uzdrowienia w innych wymiarach 
naszego społeczeństwa. Ostatnie wydarzenia podniosły naszą 
świadomość o pilnej potrzebie zajęcia się długotrwałymi 
niesprawiedliwościami rasowymi i społecznymi oraz pracy na rzecz 
głęboka przemiana w tym, jak odnosimy się do siebie nawzajem. Jako 
uczniowie Jezusa Chrystusa, jesteśmy powołani do bycia 
"ambasadorami" uzdrowienia i pojednania, które tylko Bóg może 
naprawdę przynieść (2 Kor 5:19-20). Powołany do bycia "sakramentem 
jedności całej ludzkości w Bogu", Kościół ma do odegrania istotną rolę w 
doprowadzeniu do uzdrowienia, którego tak bardzo potrzebuje nasze 
społeczeństwo.6 

Niech Duch Święty umocni nas swoją łaską, gdy będziemy odpowiadać na ewangeliczne wezwanie 
aby pracować na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, i 
odnawiają nas, gdy staramy się lepiej manifestować "Kościół, który mówi 
wszystkimi językami, rozumie i przyjmuje 
wszystkie języki w swojej miłości", a tym samym pokonuje wszelkie ludzkie 
podziały.7 Zakorzenieni w Jezusie Chrystusie (J 15,1-17), wzywamy 
Ducha, aby "uzdrawiał 
nasze rany, nasze siły odnowić", jak śpiewamy co roku w sekwencji Veni 

Sancte Spiritus w dniu Pięćdziesiątnicy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnie wydarzenia podniosły 
naszą świadomość o pilnej 
potrzebie zajęcia się długotrwałą 
niesprawiedliwością rasową i 
społeczną, a praca 
na głęboką przemianę tego, 
jak odnosimy się do siebie. 
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6 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, #1. 
7 Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła, Ad Gentes (1965), nr 4. 
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Zanim zastanowimy się nad odnową, która ma miejsce pośród nas, 
cofnijmy się i podsumujmy, kim jesteśmy jako Kościół lokalny. Nasza 
archidiecezja ma bogatą tradycję silnych i tętniących życiem parafii, 
które 
służyły ludziom z każdego środowiska etnicznego, językowego i 
ekonomicznego. Katolickie szkoły, szpitale i misje, które historycznie 
otaczały nasze parafie, świadczą o różnorodności sposobów, w jakie 
katolicy w Chicago nie tylko odnosili się do swojej parafii jako centrum 
ich duchowego życia. 
ale także zwracali się do swojej parafii w sprawach materialnych i 
społecznych. Tak ściśle ludzie utożsamiali nasze parafie z 
otaczającymi je społecznościami, że wielu z nas pamięta jeszcze, jak 
katolicy - a nawet niekatolicy w Chicago - identyfikowali swoje 
pochodzenie pytając: "Z jakiej parafii jesteś?". Mamy wiele powodów 
do dumy w naszej bogatej historii parafii, które karmiły pokolenia 
katolików i służyły jako filary swoich szerszych społeczności. 

Archidiecezja Chicago była zaczynem 

w społeczeństwie również na inne ważne 
sposoby. Na przestrzeni lat, duchowni, 
zakonnicy i świeccy archidiecezji byli 
pionierami ruchów, które miały głęboki wpływ 
zarówno na poziomie lokalnym jak i poza 
nim. Księża archidiecezji chicagowskiej 
przewidzieli II Sobór Watykański i odegrali 
kluczową rolę w reformie liturgicznej. 
Stworzyli szereg organizacji 

Księża archidiecezji chicagowskiej 
przewidzieli Sobór Watykański II i 
odegrali kluczową rolę w reformie 
liturgicznej. 

 

takich jak Chrześcijański Ruch Rodzinny (CFM), Konferencja Kana, 
Narodowa Konferencja Akcji Katolickiej i Chicagowska Międzyuczelniana 
Akcja Katolicka. Walczyli z niesprawiedliwymi praktykami udzielania 
kredytów mieszkaniowych poprzez Contract Buyers' League. Stanowili 
silną reprezentację Chicago w krajowych inicjatywach, takich jak Katolicki 
Ruch Robotniczy, Młodzi Chrześcijańscy Robotnicy (YCW), Młodzi 
Chrześcijańscy Studenci (YCS), 
Catholic Committee on Urban Ministry (CCUM) oraz National Conference 
on Interracial Justice (NCIJ). 

Ponadto, Catholic Extension (dawniej znane jako Catholic Church 
Extension Society) zostało zachęcone przez chicagowskiego 

 
BUDOWANIE NA SILNYM 
FUNDAMENCIE 
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arcybiskupa Quigleya i miało swoją siedzibę wkrótce po założeniu. 
Katolicka Organizacja Młodzieży (CYO), ważny katalizator harmonii 
rasowej i pozytywnej aktywności młodzieży, została założona tutaj przez 
biskupa Bernarda Sheila, biskupa pomocniczego Archidiecezji Chicago. 
Katolicka Kampania na rzecz Człowieka 
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Ponieważ prawdziwa odnowa 

duchowa, tak jak ją zawsze 
rozumiemy w tradycji 
katolickiej, buduje w ciągłości 
z naszą przeszłością, więc 
duchowa rewitalizacja naszej 
archidiecezja musi być uważna na 
naszą historię i budować na niej. 
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Rozwój, krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i sprawiedliwości 
społecznej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych 
(USCCB), miał swoje początki w latach 60-tych XX wieku, kiedy to 
chicagowski ksiądz, a później biskup, Michael Dempsey, pełnił funkcję 
proboszcza parafii Our Lady of Lourdes na West Side. 
Służył jako pierwszy lider organizacji po tym, jak został mianowany 
biskupem pomocniczym Archidiecezji Chicago. Niedawno powstała tu 
organizacja Theology on Tap, która została przyjęta w całych Stanach 
Zjednoczonych i w wielu innych krajach. 

Karta USCCB dla Ochrony Dzieci i Młodzieży, przyjęta w 2002 roku, była 
oparta na pionierskiej polityce z 1992 roku, wprowadzonej w Chicago przez 
kardynała Bernardina. Uważa się, że był to pierwszy kompleksowy plan 
radzenia sobie z narastającą wówczas falą przypadków nadużyć wśród 
duchownych. Przywództwo kardynała Bernardina oraz ciągłe 
zaangażowanie kardynała George'a i kardynała Cupicha pozostają 
standardem dla ochrony dzieci i uzdrowienia ofiar. 

Od przełomowych ruchów do pionierskich polityk ochrony wrażliwych 
osób, fundacja była tutaj. Ta wyjątkowa historia 
Archidiecezji Chicago jest nie tylko bogatym dziedzictwem, które 
możemy wspominać i celebrować, ale także dostarcza nam 
odwiecznego planu duchowej odnowy w archidiecezji. Ponieważ 
prawdziwa odnowa duchowa, tak jak ją zawsze rozumiemy w tradycji 
katolickiej, opiera się na ciągłości z naszą przeszłością, tak też 
duchowa rewitalizacja naszej archidiecezji musi być uważna na naszą 
historię i opierać się na niej. Wielkie ruchy formacji wiary i działań 
społecznych, które pomogły ukształtować archidiecezję w przeszłości, 
mogą dać nam przykład 
dobre poczucie odporności na obecne wyzwania, przed którymi stoimy, 
oraz źródło odwiecznej mądrości, gdy dokonujemy bilansu konkretnych 
czynników, które wyróżniają naszą archidiecezję w obecnej chwili. 

Rozważając naszą obecną sytuację, możemy zauważyć, że ważnym 
elementem konkretnej rzeczywistości Archidiecezji Chicago jest coraz 
bardziej wielokulturowy skład naszych parafii. Obok stale rosnącej 
społeczności latynoskiej - która stanowi już ponad czterdzieści procent 
populacji katolików w naszej archidiecezji - mamy w niej coraz większy 
odsetek katolików czarnoskórych i katolików azjatyckich. Wiele z tych 
wspólnot, wraz ze wspólnotami katolików o europejskim dziedzictwie, 
stanowiło integralną część naszej archidiecezji od samego początku i 
wiele z nich nadal przyjmuje nowych członków, którzy niedawno 
wyemigrowali i teraz nazywają Chicago domem. Ponieważ nasza 
archidiecezja była i nadal jest głęboko kształtowana przez rzeczywistość 
migracji, musimy zapytać, w jaki sposób odnowa duchowa pozwoli nam 
być Kościołem, który wita nowych przybyszów zarówno z bliska, jak i z 
daleka. 

Z bogatym pochodzeniem etnicznym naszych rodaków wynikają 
również różnorodne przejawy wiary w postaci pobożności ludowej. Aby 
odnowa duchowa mogła się przyjąć i rozkwitnąć w naszej archidiecezji, 
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musimy docenić to, co papież Franciszek nazwał "ewangelizacyjną 
mocą pobożności ludowej "8. 

 
 

8 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #122-126. 
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Papież Franciszek nauczał, 
że centralnym elementem 
wizji 
misja Kościoła w zakresie 
przemiany świata jest 
nierozerwalnym związkiem 
między ewangelizacją a 
włączeniem ubogich. 

 

 
 

Rozważając, jak odnowa duchowa dotyka wszystkich części naszego 
lokalnego Kościoła, jesteśmy również świadomi dużej liczby ubogich i 
często wykluczonych ludzi, którzy żyją w naszej archidiecezji. Papież 
Franciszek nauczał, że centralnym elementem wizji misji Kościoła w 
przekształcaniu świata jest nierozerwalny związek pomiędzy 
ewangelizacją i włączeniem ubogich.9 Tak więc, każda odnowa 
duchowa musi odnieść się do tego, jak Kościół będzie służył ubogim 
wśród nas - zarówno w dziełach miłosierdzia, jak i w zdecydowanym 
zaangażowaniu w transformację społeczną. 

Wreszcie, centralnym elementem planowania przyszłej odnowy 
duchowej w Archidiecezji Chicago jest fakt, że nasz Kościół lokalny jest 
wspólnotą, która obejmuje i jednoczy ludzi z różnych środowisk. 
I znowu, Sobór Watykański II naucza, że Kościół jest powołany do 
bycia "sakramentem jedności całej ludzkości w Bogu "10 . To 
powołanie do bycia "sakramentem" Chrystusa11 ma być realizowane nie 
tylko na poziomie globalnym, ale musi ożywiać także tożsamość i 
misję Kościoła lokalnego. Z uwagi na różnorodne i bogate 
pochodzenie ludzi w naszym 
archidiecezji, nasz Kościół lokalny jest wyjątkowo przygotowany do 
pełnienia tej służby, ponieważ jesteśmy wspólnotą wiary, która przecina 
niezliczone podziały 
rasy, pochodzenia etnicznego, kultury, języka, pozycji ekonomicznej, 
wykształcenia i geografii. Te czynniki naszej konkretnej sytuacji 
kościelnej uwydatniają nasze powołanie i odpowiedzialność za 
budowanie mostów, za bycie obecnością pojednawczą i za bycie, 
mówiąc słowami Soboru Watykańskiego II 
Sobór, "zaczynem i (...) duszą społeczności ludzkiej w jej odnowie przez 
Chrystusa i przemianie w rodzinę Bożą "12. 
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9 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #187-216. 
10 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, #1. 
11 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, #8 i Ad Gentes #15. 
12 Sobór Watykański II, Gaudium et Spes (1965), nr 40. Por. KKK #854. 
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Jak w każdej epoce, Kościół jest wezwany do nieustannego badania 
"znaków czasu "13 , aby rozeznać potrzeby współczesnych ludzi oraz to, w 
jaki sposób możemy najlepiej realizować misję, którą powierzył nam 
Chrystus, w świetle konkretnych, aktualnych realiów naszego miejsca i 
czasu14 . 
czynniki demograficzne i społeczno-ekonomiczne 

w naszym Kościele lokalnym, innym pilnym 
wymiarem, który należy rozważyć - dotykając 
wszystkich części naszej archidiecezji - jest 
szersza zmiana w sposobie, w jaki ludzie 
odnoszą się do Kościoła i do swojej wiary. 

Krajowe badania pokazują, że katolicy w 
dzisiejszych czasach odchodzą od swojej 
wiary w alarmującym tempie. Dla tych, którzy 
pozostali, badania przed pandemią wykazały, 
że tylko 23% katolików 

...Innym pilnym wymiarem, który 
należy rozważyć... jest szersza 
zmiana w sposobie, w jaki ludzie 
odnoszą się do Kościoła i do 
swojej wiary. 

 

regularnie uczestniczy w Mszy Świętej; około połowa (49,5%) chodzi na 
Mszę Świętą przynajmniej raz w miesiącu.15 Niestety, ta tendencja 
przyspieszyła na przestrzeni lat. Nawet jeśli spojrzymy na stosunkowo 
niedawną przeszłość, w 2019 roku na Mszę św. regularnie uczęszczało o 
35% mniej osób niż w 2000 roku. Nie potrzebujemy oficjalnych statystyk, 
aby nam to powiedzieć; nawet przed pandemią, każdej niedzieli 
widzieliśmy coraz bardziej puste ławki w kościołach, które kiedyś były 
pełne niedzielnych wiernych. 

To nie jest tylko chwilowy spadek. 36% dzisiejszych 24- 39-latków 
(pokolenie znane jako "Millenialsi") twierdzi, że nie ma formalnej 
przynależności religijnej, tworząc grupę, którą socjologowie nazywają 
"bezimiennymi "16 . To oderwanie od Kościoła będzie postępować 
wraz z 
pokolenie, które obecnie jest w wieku od 9 do 23 lat (pokolenie znane 
jako "Generacja Z"), ponieważ badania wykazały, że 85% dzisiejszych 
ósmoklasistów przestanie praktykować swoją wiarę do czasu 
osiągnięcia wieku 23 lat17. 

 
 
 
 
 

13 Sobór Watykański II, Gaudium et Spes (1965), #4. Por. tamże, Presbyterorum Ordinis (1965), #9. 

 
ROZRÓŻNIANIE 

"ZNAKÓW CZASU" 
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14 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #231-233. 
15 Center for Applied Research in the Apostolate, Sacraments Today: Belief and Practice Among 

U.S. Catholics (2015). 
16 Pew Research Center, 14 grudnia 2021 r., "Około trzech na dziesięciu dorosłych 

Amerykanów jest obecnie religijnie niewyznaniowych". 
17 catholicleaders.org/news/leadership-and-caves. 
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Kiedy rozważamy te trendy, nasza troska nie dotyczy tylko tego, co 
mówią nam statystyki lub co ludzie zgłaszają w ankietach, ale tego, co te 
trendy odzwierciedlają w duchowym życiu naszych ludzi. Jako katolicy 
wiemy, że praktyka naszej wiary wypływa z serca naszej relacji z 
Jezusem Chrystusem 
i odnawia go w jego rdzeniu. Poza Chrystusem i Jego Kościołem nasze 
życie duchowe usycha (J 15). Nie powinno więc dziwić, że wraz ze 
spadkiem frekwencji na Mszy Świętej, ludzie zgłaszają spadek swojej 
relacji z Bogiem. Ostatnie badania wykazały, że wielu katolików w naszej 
archidiecezji twierdzi, że nie wie, kim jest Bóg i nie ma z Nim znaczącej 
relacji. Badania pokazują również, że ludzie mają wątpliwości co do 
pewnych kluczowych aspektów naszej wiary, takich jak wiara w 
Eucharystię.18 Ponownie, to co jest najbardziej niepokojące w tych danych 
to duchowa pustka, którą ujawniają, gdy ludzie odłączają się od 
fundamentów swojej wiary i oddalają się od Boga i Jego Kościoła. 

 
 

Najbardziej niepokojąca w tych liczbach jest duchowa pustka, którą 
ujawniają, gdy ludzie odłączają się od fundamentów swojej wiary i 
oddalają się od Boga i Jego Kościoła. 

 

 
 

Tendencje te nie są jedynie lokalne; odzwierciedlają one głębokie zmiany 
społeczne zachodzące na poziomie globalnym. Jak zauważył Jan Paweł 
II: "Nawet w krajach ewangelizowanych wiele wieków temu, 
rzeczywistość 'chrześcijańskiego społeczeństwa', które (...) mierzyło się 
wyraźnie z wartościami ewangelicznymi, odeszła w przeszłość "19. Epoka, 
w której dziś żyjemy, charakteryzuje się sekularyzmem, 
konsumpcjonizmem, obojętnością wobec religii i ogólnym oddaleniem 
życia od wiary.20 Przyczyny tych ruchów społeczno-historycznych są 
wielopłaszczyznowe i złożone, dlatego nie jest łatwo wskazać proste 
przyczyny tych tendencji bez głębszej analizy społeczno-kulturowej. 
Niemniej jednak jest jasne, że nastąpiła fundamentalna "zmiana epoki" - 
jak to określili biskupi Ameryki Łacińskiej.21 Jesteśmy świadkami utraty 
elementów kulturowych, które niegdyś wspierały religię instytucjonalną i 
regularne praktykowanie Kościoła. 
wiary, takich jak więzi rodzinne i kulturowe oraz społeczeństwo, które 
czciło miejsce niedzielnego kultu22. 

 
 
 
 
 
 

18 Survey of Chicago Catholics, Archidiecezja Chicago (2018). 
19 Jan Paweł II, List apostolski, Novo Millennio Ineunte (2001), #40. 
20 Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Christifideles Laici (1988), #34; Papież Franciszek, 

Evangelii Gaudium (2013), #2. 
21 CELAM, V Conferencia General, Documento Conclusivo, Discípulos y Misioneros de Jesucristo, 3 ed. 
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(2007), #44. 
22 Papież Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Christifideles Laici (1988), #34. Zob. także University 

of Mary, From Christendom to Apostolic Mission: Pastoral Strategies for an Apostolic Age 

(Bismarck, ND: University of Mary Press, 2020). 
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Dla tych, którzy pracowali w winnicy przez lata, te trendy mogą być 
zniechęcające. Ponieważ wielu z nas dorastało przed pojawieniem się 
tych trendów, może być trudno zaakceptować, że religijny krajobraz wokół 
nas tak bardzo się zmienił. Jednak czujemy, że coś rzeczywiście się 
zmieniło i niestety widzimy te rezultaty w naszych własnych rodzinach i w 
życiu naszych ludzi. 
Słyszymy od wielu rodziców i dziadków, którzy dzielą się z nami swoimi 
frustracjami i smutkiem, że ciężko pracowali, aby wychować swoje dzieci i 
wnuki w wierze, tylko po to, aby zobaczyć, jak odchodzą z Kościoła. 

 
 

 

Widząc to, możemy mieć pokusę, aby zmniejszyć nasze wysiłki i 
osłabić naszą gorliwość. Wiemy jednak, że uczeń Chrystusa nigdy nie 
traci nadziei, patrząc na "znaki czasu" (Mt 16,4), ale zawsze szuka 
nowych sposobów, aby "pod przewodnictwem Ducha Świętego, który 
się z nim zaprzyjaźnił, kontynuować dzieło Chrystusa", jak uczy Sobór 
Watykański II23. 

Przyglądając się bliżej naszej obecnej sytuacji, dostrzegamy znaki nadziei 
w fakcie, że 35% millenialsów niebędących chrześcijanami stwierdza, 
że są "zainteresowani poznaniem chrześcijaństwa i tego, co może ono 
oznaczać dla mojego życia", a 50% porzuconych chrześcijan 
stwierdza, że są zainteresowani poznaniem Boga.24 Widzimy tu 
prawdziwą otwartość. Widzimy również, że wśród wielu osób istnieje 
prawdziwa tęsknota, którą tylko Bóg może zaspokoić. Wreszcie, gdy 
pandemia pokazała nam kruchość naszego życia, przypomniała nam, 
jak ważne jest oparcie naszego życia na tym, co trwałe (zob. J 6,27). W 
związku z tym nie powinniśmy nigdy się zniechęcać, ale odnawiać w 
nadziei (Ga 6,9; por. 2 P 1,19). 
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23 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes 

(1965), #3. 
24 Barna Group, Reviving Evangelism: Aktualne realia, które wymagają nowej wizji dzielenia się wiarą 

(2019). 
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Zamiast wycofywać się ze świata, jest to czas dla Kościoła, aby zwiększyć 

swoją misję w świecie. Wkroczyliśmy obecnie w "nową epokę misyjną", 
w której, pomimo wielu wyzwań, "misja w świecie" jest w pełni 
rozwinięta. 
otwierają się przed nami horyzonty ludzkości pełniej przygotowanej do 
zasiewu Ewangelii", jak stwierdził papież Jan Paweł II.25 W odpowiedzi na 
to Kościół musi podejść do swojej misji w tradycyjnie chrześcijańskich 
przestrzeniach z "odnowionym impulsem misyjnym, wyrazem nowego, 
hojnego otwarcia na dar łaski", który zaprasza ludzi do spotkania z 
Jezusem Chrystusem i do stania się Jego uczniem26. W tej erze misyjności, 
jak uczy nas papież Franciszek, jesteśmy powołani do bycia "Kościołem, 
który wychodzi" - "wychodzi z własnej strefy komfortu, aby dotrzeć do 
wszystkich 'peryferii' potrzebujących światła Ewangelii "27. 

Podejmując to dzieło odnowy, przypomina nam się relacja o tym, jak 
św. Franciszek z Asyżu otrzymał powołanie do pracy na rzecz odnowy 
Kościoła. Franciszek modlił się przed krucyfiksem w zniszczonym 
kościele San Damiano, niedaleko Asyżu, i usłyszał, jak Chrystus 
przemówił do niego z krzyża, mówiąc: "Idź, napraw mój dom". 
Początkowo św. Franciszek wziął to przesłanie dosłownie. Zaczął więc 
odbudowywać fizyczną budowlę wokół siebie, cegła po cegle. Wkrótce 
jednak zrozumiał, że Chrystus wzywa go nie 
Ta relacja i obraz krucyfiksu były dla nas światłem przewodnim w tym 
czasie odnowy. Tak jak ukrzyżowany Chrystus dał św. Franciszkowi 
mandat do odnowienia Kościoła, modlimy się, aby Chrystus zainspirował 
nas do rozeznania niezbędnego do poznania tego, co trzeba 
odbudować, a co trzeba uczynić na nowo w służbie odnowy Jego 

Kościoła. 
 
 

Kościół musi podejść do swojej misji w 
przestrzeniach tradycyjnie chrześcijańskich z 
"odnowionym impulsem misyjnym, wyrazem 
nowego, hojnego otwarcia na dar łaski", który 
zaprasza ludzi do spotkania z Jezusem 
Chrystusem i do stania się Jego uczniem. 

 
 
 
 
 

25 Jan Paweł II, Encyklika, Redemptoris Missio (1990), nr 3. 
26 Papież Benedykt XVI, List apostolski "Motu Proprio", Ubicumque et Semper (2010). Zob. także 

papież Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii Nuntiandi (1975), nr 51-57. 
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27 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #20. 
28 Zob. św. Bonawentura, Legenda maior, 2, 1. 
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Święty Franciszek, 1615, Peter Paul Rubens, The Art Insitute of Chicago, George F. Harding Collection 
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Tak jak uczniowie poruszali się w niepewności pierwszych dni Kościoła, 
zwracając się ku modlitwie, tak i my musimy to robić dzisiaj. 
Charakterystycznym dla chrześcijan sposobem podejmowania ważnych 
decyzji jest rozeznanie. W rozeznaniu nie kierujemy się opiniami czy 
światowymi sposobami myślenia, ale Duchem Świętym, którego 
otrzymaliśmy w chrzcie i który prowadzi nas do całej prawdy (J 16, 13). W 
adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate (2018) papież Franciszek 
uczy, że rozeznanie 
to modlitewny dialog, który "rodzi się z gotowości 
słuchać: Pana i innych, a także samej 
rzeczywistości, która zawsze stawia przed 
nami nowe wyzwania "29 . 
rozeznawać, ponieważ jesteśmy ludem 
świadomym obecności Ducha Świętego 
pośród nas i ufamy, że prowadzi nas On w 
podejmowaniu decyzji, które stoją przed nami w 
każdym czasie i miejscu.31 Szukanie odnowy 
duchowej 

Jednak Renew My Church to 
nie tylko zmiany strukturalne; 
to także rozeznanie i 
wdrożenie najlepszych 
środków realizacji naszej 
misji w dzisiejszym 
kontekście. 

 

poprzez wspólnotowe rozeznanie pozwala nam "budować komunię", 
nawet pośród różnych opinii, szukać naszej jedności w Chrystusie i 
odkrywać naszą drogę w świetle Ducha Świętego32. 

Mając to na uwadze, pod kierunkiem kardynała Cupicha, zespół 
kierowniczy Renew My Church położył wysoki priorytet na rozeznanie 
kiedy podejmowaliśmy decyzje dotyczące przyszłości Archidiecezji 
Chicago. Kierując się tym rozeznaniem, kiedy rozpoczęliśmy proces 
odnowy, staraliśmy się zainicjować rozmowę, która objęłaby jak najwięcej 
osób, w każdej parafii, w każdej części naszej archidiecezji, poprzez 
spotkania parafialne, ogólnoarchidiecezjalną ankietę i różne grupy 
konsultacyjne. Poprzez bezpośrednie konsultacje i rozmowy z 
przedstawicielami, otrzymaliśmy wkład z całej archidiecezji i zostaliśmy 
obdarzeni łaską 

 
 
 
 

29 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Gaudete et Exsultate (2018), #172. 
30 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium (1964), nr 4. 
31 Zobacz: Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Gaudete et Exsultate (2018), #166-169. 

 
ROZEZNANIE, JAK PRZEŻYWAĆ 
NASZĄ MISJĘ W TYM CZASIE 
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32 Papież Franciszek, Evangelii Gaudium (2013), #226-230. Por. papież św. Jan Paweł II, Novo 

Millennio Ineunte (2000), #3. 
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i wyzwaniem, jakie stawia przed nami otrzymany wkład. Oprócz 
informacji zwrotnych z archidiecezji, przedstawiciele naszej 
archidiecezji konsultowali się z ekspertami z całego świata w dziedzinie 
odnowy i żywotności parafii. 

Proces ten doprowadził nas do odkrycia pewnych fundamentalnych 
spostrzeżeń dotyczących potrzeby odnowy, zarówno w zakresie 
naszych struktur, jak i metod. 

Po pierwsze, patrząc w przyszłość, jesteśmy świadomi, że istotna i 
fundamentalna część odnowy naszej archidiecezji polega na 
rozeznaniu, jakie struktury pozwolą nam realizować naszą misję, w 
świetle potrzeb duszpasterskich naszych rodaków. W strukturalnym 
wymiarze odnowy pracujemy z parafiami, które rozeznają duchowe i 
duszpasterskie potrzeby swoich wspólnot oraz zastanawiamy się, czy 
struktury i instytucje, które tak dobrze służyły naszej misji w przeszłości, 
będą nadal najlepszym sposobem służenia tym wspólnotom w 
przyszłości. Proces ten ma na celu wspieranie otwartych rozmów i 
szerokich konsultacji. Każdy etap rozeznawania dokonywany jest w 
modlitwie, inspirowanej napomnieniem Pawła, aby "wszystko 
sprawdzić, a tego, co dobre, trzymać się mocno" (1 Tes 5,21). 

Jednak Odnów mój Kościół to nie tylko zmiany strukturalne; to także 
rozeznanie i wdrożenie najlepszych środków do realizacji naszej misji w 
dzisiejszym kontekście.33 Celem tego procesu było rozeznanie wizji 
odnowy duchowej, która jest inspirowana Wielkim Nakazem Chrystusa 
(Mt 28:16-20), kierowana przez Ducha Świętego, napędzana modlitwą o 
łaskę Bożą. 
i udoskonalone przez szerokie konsultacje i rozeznanie z wszystkimi 
zainteresowanymi. Poddanie tego wszystkiego ciągłej modlitwie z 
liderami duszpasterskimi z całej archidiecezji i ścisła współpraca z 
kard. 
Cupicha, rozeznaliśmy podejście do odnowy 
duchowej w naszej archidiecezji, które ma na 
celu "umożliwienie głoszenia Chrystusa, aby 
dotrzeć do ludzi", "kształtowanie wspólnot" 
oraz "wywieranie głębokiego i wyraźnego 
wpływu na wprowadzanie wartości 
ewangelicznych w społeczeństwie i kulturze", 
do czego wzywał nas Jan Paweł II w tym 
nowym tysiącleciu.34 W szczególności, w 
trakcie tego procesu wyłoniły się trzy główne 
imperatywy, które kierują tym dziełem odnowy: 
czynić uczniów, budować wspólnoty i 
inspirować świadectwo.35 
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33 Zobacz: CELAM, Discípulos y Misioneros de Jesucristo (2007), #19. 
34 Papież św. Jan Paweł II, List apostolski, Novo Millennio Ineunte (2000), #29. 
35 Te imperatywy czerpią i wspierają wszystkie trzy "poziomy wiary", jak to określił Louis J. Cameli w 

Stories of Paradise: Classical and Modern Autobiographies of Faith (Paulist Press, 1978), 56-60. 
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The Calling of the Apostles Peter and Andrew, 1308-1311, Duccio di Buoninsegna, dzięki uprzejmości National Gallery of Art, Washington, D.C. 

 

 

PIERWSZY IMPERATYW: CZYŃCIE UCZNIÓW 
Pierwszym imperatywem misyjnym jest czynienie uczniów, czyli 
realizacja w naszych czasach Wielkiego Nakazu: "Idźcie więc i czyńcie 
uczniami wszystkie narody" (Mt 28, 19). Chociaż Chrystus przekazał tę 
misję swoim uczniom pod koniec Ewangelii, to jednak wezwanie do 
zapraszania innych do uczniostwa było obecne od samego początku: 
pierwszy apostoł, Andrzej, niebawem usłyszał wezwanie Jezusa do 
uczniostwa, ale natychmiast odnalazł swojego brata, Piotra, i 
"przyprowadził go do Jezusa" (J 1, 40-42). Rzeczywiście, ci, którzy 
spotykają 
Chrystus w naturalny sposób pragnie podzielić się tym spotkaniem z 
innymi. Dzieje się to na dwa sposoby. 

Po pierwsze, stajemy się uczniami. Jak nauczał papież Benedykt XVI: 
"Bycie chrześcijaninem nie jest wynikiem wyboru etycznego czy 
wzniosłej idei, ale spotkaniem 
z wydarzeniem, osobą, która nadaje życiu nowy horyzont i decydujący 
kierunek. "36 Kiedy spotykamy żywego Chrystusa, nie pozostawia 
nas tam, gdzie jesteśmy, ale wzywa nas, abyśmy stali się Jego 
uczniami. To jest zawsze nasze 
punkt wyjścia. Zanim będziemy mogli zaprosić kogokolwiek do spotkania z 
Nim, sami musimy Go naprawdę spotkać; tylko w ramach głębokiego i 

 
Kiedy spotykamy żywego Chrystusa, 
nie pozostawia nas tam, gdzie 
jesteśmy, ale wzywa nas, byśmy stali 
się Jego uczniami. 
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ciągłego 
 
 
 

36 Papież Benedykt XVI, Encyklika, Deus Caritas Est (2005), #1. 
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spotkanie z Chrystusem, abyśmy mogli 
zapytać, jakie są właściwe metody 
przyprowadzania innych do Niego.37 Podobnie, 
zanim będziemy mogli dzielić się Nim z innymi, 
sami musimy przyjąć Jego Słowo.38 

Po drugie, kiedy Chrystus czyni nas swoimi 
uczniami, działa również przez Kościół, przez 
nas, aby nadal czynić uczniami wszystkich 
ludzi, "aż po krańce ziemi" (Dz 1,8). 
Powiedzieć, że Chrystus jest centrum tego, 
kim jesteśmy, oznacza, że 

 
 

Nie mówimy już, że 
są "uczniami" i "misjonarzami", ale 

raczej, że zawsze jesteśmy 
"uczniami misjonarzami". 

 

poświęcają się ponadczasowej misji głoszenia Go jako Tego, do 
którego należą wszystkie czasy (Juda 1:25, Ef 3:21, 1 Tm 1:17). Nie jest 
to opcjonalny dodatek do naszego chrześcijańskiego powołania, jak uczy 
papież Franciszek: "każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takim 
stopniu, w jakim spotkał miłość Boga w Chrystusie Jezusie: nie 
mówimy już, że jesteśmy 'uczniami' i 'misjonarzami', ale raczej, że 
zawsze jesteśmy 'uczniami misjonarzami'", a "na mocy chrztu wszyscy 
członkowie Ludu Bożego stali się uczniami misjonarzami "39. 

Jako "uczniowie-misjonarze" jesteśmy powołani, aby wychodzić na 
zewnątrz i zapraszać innych do spotkania z Jezusem Chrystusem, i 
towarzyszyć im w życiu wspólnoty. Jest to zadanie dynamiczne i wymaga 
misyjnego spojrzenia: jesteśmy posłani, aby "wychodzić na drogi i zagrody 
i zapraszać ludzi, aby weszli" (Łk 14:23). Jest to pełny wyraz tego, co 
oznacza bycie członkiem Kościoła, który jest "misyjny z samej swojej 
natury "40. 
powołanie przez nasz chrzest, musimy się o nie 
upominać poprzez sposób, w jaki prowadzimy 
nasze życie. Ten pierwszy imperatyw misyjny ma 
zatem na celu wzbudzenie w nas żywego 
poczucia naszej tożsamości chrzcielnej jako 
uczniów Chrystusa i aktywnych 
współpracowników w dziele 
zapraszania innych do pójścia za Chrystusem, 
"Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14,6). 

Jako zespół Renew My Church studiowaliśmy, 
co oznacza stwierdzenie naszej tożsamości 
chrzcielnej jako uczniów misyjnych. Istnieją 
cztery podstawowe cechy ucznia-misjonarza. 
Po pierwsze, uczniowie-misjonarze są 
ożywieni świadomością, że spotkali Jezusa 
Chrystusa we wszystkich wymiarach, w jakich 
nasza relacja z Nim jest możliwa. 
jest przeżywany: osobiście, wspólnotowo w 
Kościele i globalnie w szerokim świecie41. 

Po drugie, uczniowie-misjonarze są świadomi faktu, że otrzymali 

dar bezwarunkowej miłości Boga - przez ich chrzest, a później 

Cztery podstawowe 
znaki ucznia 
misyjnego: 

1. Spotkany Jezus 
2. Otrzymał miłość Bożą 
3. Modlitwa czynna 
4. Służyć i dzielić się 
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37 Papież Benedykt XVI, List apostolski "Motu Proprio", Ubicumque et Semper (2010). 
38 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #3-8. 
39 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #120. 
40 Sobór Watykański II, Ad Gentes (1965), #2. Por. tamże, #35. Zob. także Katechizm Kościoła 

Katolickiego, #767. 
41 Zob. Louis J. Cameli, Stories of Paradise: Classical and Modern Autobiographies of Faith 

(Paulist Press, 1978), 56-60. 
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Dzieło odnowy Kościoła 
Chrystusowego to... nowe wezwanie 
do nawrócenia naszych serc. 

poprzez sakrament pojednania. Po trzecie, świadomi potrzeby 
nieustannej odpowiedzi na ten boski dar miłości i miłosierdzia, uczniowie-
misjonarze pielęgnują głęboką i trwałą więź z Chrystusem poprzez 
życie modlitwy, aktywne uczestnictwo w sakramentach - zwłaszcza w 
Eucharystii, "żywym centrum wszechświata, przepełnionym jądrem 
miłości i niewyczerpanego życia "42 - poprzez studium Pisma Świętego, 
nieustanne poznawanie wiary i zaangażowane zaangażowanie w 
Kościele. Wreszcie, w miarę jak uczniowie-misjonarze zbliżają się do 
Chrystusa, stają się coraz bardziej gotowi w swojej radości do 
wielkodusznej służby innym w imię Chrystusa i do dzielenia się Jego 
miłością ze wszystkimi. 

 
 

Kazanie na Górze, 1598, Jan Brueghel Starszy, J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 

 

DRUGI IMPERATYW: BUDOWANIE WSPÓLNOT 
W pierwszym imperatywie misyjnym koncentrujemy się na 
wzrastaniu w naszym uczniostwie w Chrystusie i zapraszaniu innych 
do aktywnego uczniostwa z Nim. To zawsze pozostaje w centrum 
naszego życia wiary. Jednocześnie, jeśli przyjrzymy się uważnie 
Ewangelii, zobaczymy, że chociaż wezwanie do bycia uczniem dotyka 
każdego z nas osobiście, nigdy nie jest ono czysto prywatne: jest to 
wezwanie do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie uczniów 

Chrystusa (zob. Dz 2,42). A więc, 
Naszym drugim imperatywem jest budowanie społeczności, czyli wspieranie 
zdrowe i tętniące życiem parafie, w których uczniowie-misjonarze są 
inicjowani, karmieni, wyzywani i podtrzymywani razem jako członkowie 
Ciała Chrystusa (Ef 2,15-21; 4,16) i współpracownicy w jego dziele 



Odnów mój Kościół Refleksja teologiczna 33  

szerzenia Ewangelii (Mt 9,37-38). 
 
 

42 Papież Franciszek, Encyklika, Ladato Si' (2015), #236. 
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W czasach i kulturze, w których wielu z nas dorastało, taka wizja 
Kościoła była powszechnie uznawana za oczywistą. Ci, którzy wychowali 
się jako katolicy przed latami 80-tymi, prawdopodobnie doświadczyli, jak 
ich rodzinna parafia była centrum dla tak wielu aspektów życia ich 
rodziny i życia szerszej społeczności. 
Jednakże, jak opisano powyżej, w ciągu ostatnich czterech dekad nasze 
społeczeństwo zmieniło się w głęboki sposób; dzisiaj ludzie coraz 
częściej szukają relacji z Bogiem poza Kościołem. Jednak jako katolicy 
wiemy, że nasze aktywne członkostwo w Kościele nie jest obce naszej 
wierze, ponieważ nasza wiara jest z natury wspólnotowa. Bycie 
członkiem Ciała Chrystusa oznacza bycie częścią uniwersalnej wspólnoty 
ustanowionej przez Chrystusa i opartej na Jego ofierze na Krzyżu.43 Jest 
to wspólnota zjednoczona z Chrystusem przez chrzest, skupiona w 
Eucharystii i wezwana do udziału w Jego paschalnej tajemnicy. 

 
 

Jednym z głównych celów naszego archidiecezjalnego dzieła 
odnowy jest pomoc naszym parafiom w przekształceniu się w 
życiodajne wspólnoty, w których 
przeżywamy naszą relację z Chrystusem... Jednak tętniąca 
życiem parafia nie powstaje przypadkowo. 

 

 
 

Podczas gdy nasza przynależność do Kościoła jest prawdziwie 
"katolicka" lub "powszechna", wiemy również, że lokalna parafia 

odgrywa istotną rolę w tym, jak spotykamy Chrystusa i jak codziennie 
wzrastamy w naszej wierze. Papież Jan Paweł II, pisząc w swoim 
dokumencie na temat roli wiernych w Kościele, wyjaśnił, że "parafia nie 
jest zasadniczo strukturą, terytorium czy budynkiem, ale raczej 'rodziną 
Bożą, wspólnotą rozpaloną jednoczącym duchem', 'rodzinną i gościnną'. 
Dom"... "44 Każda parafia jest zbudowana z "żywych kamieni" Ludu 
Bożego, "zebranych, aby byli 'zbudowani w dom duchowy'"45 . Jest to 
"rodzina rodzin "46 i "wspólnota wspólnot "47 - codzienny kontekst, w 
którym Chrystus pociąga nas do komunii z Nim i ustanawia nas we 
wspólnocie ze sobą, wszystko zakorzenione we wspólnej celebracji 
Eucharystii48. Jest to, według papieża Franciszka, "środowisko słuchania 
słowa Bożego, wzrastania w życiu chrześcijańskim, dialogu, głoszenia, 
działalności charytatywnej, kultu i świętowania "49. 

Ponieważ jest ona "miejscem, w którym uobecnia się i działa sama 
'tajemnica' Kościoła", każda parafia stoi na fundamencie misji, aby 
wypełniać mandat Chrystusa i służyć jako widzialny "sakrament 
zbawienia" w 

 
 

43 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium (1964), nr 8. 
44 Papież Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Christifideles Laici (1988), #26. Cytując Vaticanum 

II, Lumen Gentium, #28; papież Jan Paweł II, Catechesi Tradendae, #67; Kodeks Prawa 
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Kanonicznego, Can. 515.1. Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, #2179. 
45 Katechizm Kościoła Katolickiego, #1179. Cytaty z 1 P 2:4-5 i 2 Kor 6:16. 
46 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Amoris Laetitia (2016), #202. Zob. także 

Katechizm Kościoła Katolickiego, #2226. 
47 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #28. 
48 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Christifideles Laici (1988), nr 26. 
49 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #28. 
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Pięć podstawowych elementów 

1. Kerygmatyczny punkt wejścia 
2. Radykalna gościnność 
3. Żywe i przemieniające liturgie 
4. Formacja oparta na gotowości 
5. Duszpasterstwo ukierunkowane na zewnątrz 

 
 
 

Parafia jest także bazą, z której Pan wysyła nas, abyśmy żyli w sposób 
prawdziwie eklezjalny.51 A ponieważ parafia jest miejscem, gdzie misja 
Kościoła zaspokaja codzienne potrzeby ludzi w świecie, odgrywa ona 
istotną rolę w naszym łaskawym dziele formowania ludzi do bycia 
uczniami-misjonarzami.52 Tak więc, jednym z głównych celów naszego 
archidiecezjalnego dzieła odnowy jest pomoc naszym parafiom w 
stawaniu się życiodajnymi wspólnotami, w których przeżywamy naszą 
relację z Chrystusem. 

Każdy z nas pragnie, aby parafia tętniła życiem. Jednakże, tętniąca 
życiem parafia nie powstaje przypadkowo. Prawdziwa żywotność parafii 
wymaga celowej modlitwy, dobrze przygotowanego przywództwa 
duszpasterskiego, zaangażowania i zaangażowania liderów 
parafialnych i parafian, a co najważniejsze, silnej woli wszystkich do 
współpracy z Duchem Świętym w dziele odnowy parafii. Ponadto, 
trwała odnowa wymaga zdrowych struktur, które wspierają kulturę 
duchowego wzrostu i ewangelizacji. Jak nauczał Papież Paweł VI, 
"ewangelizacja nie jest dla nikogo aktem indywidualnym i odosobnionym; 
jest to akt głęboko eklezjalny "53 ; musi więc być zawsze wspierana przez, 
podtrzymywana w i odnawiana w kontekście wspólnoty 
chrześcijańskiej. 

Podczas badania żywotności parafii na całym świecie, pięć podstawowych 
elementów, które są zalążkiem odnowy parafii staje się widocznych: 
kerygmatyczne punkty wejścia, radykalna gościnność, żywa i 
przemieniająca liturgia, formacja oparta na gotowości oraz 
duszpasterstwo wychodzące na zewnątrz. 

 

 

 
 
 
 
 

50 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium (1964), nr 48; KKK 

#774-776. 
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51 Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles Laici (1988), #26; Benedykt XVI, 
Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis (2007), #15, #76; Katechizm Kościoła Katolickiego, 
#2179. 

52 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #28. 
53 Papież Paweł VI, Adhortacja apostolska, Evangelii Nuntiandi (1975), #60. 
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Zesłanie Ducha Świętego, El Greco (Domenikos Theotokopoulos), ok. 1600, Museo Nacional del Prado. (Wikimedia Commons) 

 

TRZECI IMPERATYW: DAWAĆ ŚWIADECTWO 

Podczas gdy staramy się, aby każda z naszych parafii była życiodajną 
wspólnotą wiary i uczniostwa, zdajemy sobie również sprawę, że nasze 
wspólnoty parafialne nie powinny pozostawać zamknięte w sobie. 
Kościół, ustanowiony 
przez Chrystusa i uświęcona przez Ducha, zostaje wysłana na świat, aby 
być "sakramentem zbawienia", "znakiem i narzędziem" komunii Boga z 
ludzkością54. 

Uświadomienie sobie tego było jednym z pierwszych owoców 
doświadczenia uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty nie opuścił 
uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, ale posłał ich jako Kościół, aby 
słowem i czynem świadczyli o zbawczej mocy Boga, mówiąc: "tego 
Jezusa Bóg wzbudził, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami (...) wylał 
to, co widzicie i słyszycie" (Dz 2,32-33). Tak więc, oprócz czynienia 
uczniów i budowania 
społeczności, trzecim imperatywem misji jest inspirowanie do dawania świadectwa - czyli do 
obudzić w naszych ludziach i w nas samych żywe poczucie naszego 
powołania do dawania świadectwa o naszej wierze i rozbudzić głęboko 
zakorzenioną miłość do innych, która "zmusza nas" (2 Kor 5, 14), w imię 
Chrystusa, do poszukiwania zagubionych i potrzebujących. 

 

 
...obudzić w naszych ludziach i w nas 

samych żywe poczucie naszego 
powołania do dawania świadectwa o 
naszej wierze i rozpalić głęboko 
zakorzenioną miłość do innych, która 
"zmusza nas", w imię Chrystusa, do 
poszukiwania zagubionych i 
potrzebujących.
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54 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 780. Zob. także Sobór Watykański II, Lumen Gentium (1964), #1. 
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Ta zewnętrzna służba wypływa z naszej tożsamości jako Ciała 
Chrystusa. Przez nasz chrzest stajemy się bowiem członkami Ciała 
Chrystusa i otrzymujemy mandat do dawania świadectwa o naszej 
wierze. Wypełnianie tego mandatu wymaga od nas ciągłego 
powracania do Chrystusa w Eucharystii, która jest "źródłem i 
szczytem" naszego chrześcijańskiego życia. "55 W Eucharystii 
otrzymujemy "miłość Boga (...) objawioną wśród nas, że Bóg posłał 
swego jedynego Syna na świat, abyśmy przez Niego żyli" (1 J 4,9). To 
właśnie stamtąd jesteśmy posłani do 
być świadkami Jego miłości i miłosierdzia w świecie. Jest to jasne w 
fakcie, że kończymy każdą Mszę Świętą przez rozesłanie Oczywiście 
samo słowo "Msza" oznacza "rozesłanie". Jest to dobrze 
zakomunikowane w nowych opcjach Obrzędu zakończenia Mszy św. w 
III wydaniu Mszału Rzymskiego, które obejmują: "Idźcie i głoście 
Ewangelię Pana" oraz "Idźcie w pokoju, chwaląc Pana swoim życiem". 

Ten trzeci imperatyw pociąga za sobą misję wobec wszystkich, którzy 
znajdują się w jakiejkolwiek potrzebie fizycznej i ludzkiej. Ewangelia, którą 
usłyszeliśmy i którą żyjemy, według słów papieża Benedykta XVI, "nie 
jest tylko komunikatem o rzeczach, które można poznać; jest to 
komunikat, który sprawia, że rzeczy się dzieją i który zmienia życie "56. 
wszystkich tych, którzy mają głębokie potrzeby fizyczne i duchowe, 
tęskniąc za tą zmieniającą życie łaską, jesteśmy posłani, aby świadczyć o 
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misji Chrystusa do 

 
55 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium (1964), nr 11. 
56 Papież Benedykt XVI, Encyklika, Spe Salvi (2007), #2. 
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głosić "dobrą nowinę ubogim (...), uwalniać jeńców i przywracać wzrok 
niewidomym, uwalniać tych, którzy są uciskani, ogłaszać rok Pański 
przyjemny" (Łk 4, 18-19). Docieramy, ponieważ "miłość Chrystusa 
przynagla nas" (2 Kor 5, 14) w Duchu Świętym do dzielenia się 
orędziem zbawienia. A jako odbiorcy tego orędzia, zapraszamy 
wszystkich, których spotykamy, aby również dzielili się nim. 

W szczególny sposób chcielibyśmy podkreślić znaczenie posiadania 
serce dla zagubionych. To właśnie do "zagubionych owiec" został 
posłany Pan (Mt 15,24; zob. także Mt 18,12-14), dlatego wzywa nas, 
swoich uczniów, do rozwijania perspektywy, która szuka zagubionych i 
zaprasza ich do relacji z Nim (Mt 10,6). Jeśli mamy serce dla 
zagubionych, tak jak Jezus, będziemy widzieć zagubionych obecnych 
wśród nas w każdej części społeczeństwa, z każdego środowiska, na 
każdym poziomie dochodów i statusu społecznego. Jeśli żyjemy 
powołaniem do bycia uczniami-misjonarzami, możemy oczekiwać, że 
Duch mieszkający w 
poruszy nas, abyśmy byli narzędziami tej Ewangelii, która naprawdę 
"zmienia życie" dla tych, którzy znajdują się na marginesie naszego 
społeczeństwa. 

Powołanie do świadczenia o miłości i miłosierdziu Boga 

dotyka każdego ucznia, ponieważ wszyscy 
jesteśmy powołani do dzielenia się 
Ewangelią z uwagą na to, w jaki sposób 
Boża 
Przemieniająca miłość dotknęła naszego życia.57 

W sakramencie bierzmowania, który kończy 
naszą inicjację chrześcijańską, Duch Święty 
"obdarza nas szczególną siłą "58 i uzdalnia do 
wyznawania wiary "jakby z urzędu (quasi ex 

officio)", jak mówi św. Tomasz z Akwinu.59 

Orędzie, którym się dzielimy, jest orędziem 
miłości Chrystusa i 
dlatego "każdy chrześcijanin jest misjonarzem w 
takim stopniu, w jakim spotkał się z miłością 
Boga". 

Powołanie do świadczenia o 
miłości i miłosierdziu Boga 
dotyka każdego ucznia, 
ponieważ wszyscy jesteśmy 
powołani do dzielenia się 
Ewangelią z uwagą na to, jak 
przemieniająca miłość Boga 
dotknęła naszego życia. 

 

w Chrystusie Jezusie".60 Może się to dokonywać w zwykłych 
okolicznościach naszego życia, gdzie możemy "uczynić Chrystusa znanym 
innym (...) poprzez świadectwo życia pełnego wiary, nadziei i miłości. "61 

Jednak wezwanie do świadectwa jest również wezwaniem do misji, aby 
wyjść poza zwykłe ramy naszego życia i szukać tych, którzy są na 
marginesie. 

Ta zewnętrzna mentalność powinna charakteryzować również nasze 

parafie. Każda parafia, która jest prawdziwie ewangelizującą wspólnotą, 
mówi papież Franciszek, postępuje zgodnie z nakazem Pana, aby 
"wychodzić do innych, szukać tych, którzy odeszli, stać na rozdrożach i 
przyjmować wyrzuconych".62 Rzeczywiście, nierozerwalny związek 
pomiędzy ewangelizacją i włączeniem ubogich jest centralnym punktem 
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wizji papieża Franciszka dotyczącej misji Kościoła w świecie.63 Tak więc, 
każda duchowa odnowa musi zająć się tym, jak my, jako Kościół, 
będziemy służyć wielu 

 
57 Zob. papież Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii Nuntiandi (1975), nr 46. 
58 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium (1964), nr 11. 
59 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, III, q. 72, a. 5, ad 2. 
60 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #120. Zob. także: 

Papież Paweł VI, Adhortacja Apostolska Evangelii Nuntiandi (1975), #41. 
61 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium (1964), nr 31. 
62 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #24. 
63 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #187-216. 
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ubogich i często wykluczonych ludzi w naszym własnym otoczeniu. 
Podczas gdy będzie to obejmowało działalność charytatywną, odnowa 
duchowa musi obejmować także zaangażowanie w transformację 
społeczną. Tożsamość parafii powinna wyrażać się w służbie i trosce o 
ubogich, bezbronnych i potrzebujących, gdyż parafia jest "sanktuarium, 
gdzie spragnieni przychodzą się napić w środku swojej podróży i 
centrum nieustannego misyjnego zaangażowania "64 . Parafia, która jest 
prawdziwie ewangelizującą wspólnotą nie pozostaje obojętna na 
problemy świata, ale "angażuje się słowem i czynem w codzienne życie 
ludzi... obejmuje ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w 
innych... "65. 

Nasza epoka, podobnie jak wiele innych, poszukuje autentycznego 
świadectwa u wszystkich, którzy głoszą wiarę, a więc ta służba niesie 
ze sobą potężną wartość świadectwa w społeczeństwie. Yves Congar, 
teolog z XX wieku, zauważył, że ludzie dzisiaj mają "pasję do 
autentyczności "66 . 
Ewangelia, spotkanie z potrzebującymi i autentyczny wpływ na 
społeczeństwo. Congar zwrócił uwagę, że powołania do służby w 
Kościele rozwijają się "w warunkach, które wymagają ciągłego 
odtwarzania życia ewangelicznego". 
i które pozwalają na bezpośredni, chrześcijański, szczery kontakt z ludźmi, 
ich potrzebami i niepokojami. "67 Tak więc, poprzez rozwijanie serca dla 
zagubionych i inspirowanie naszych ludzi do przeżywania swojej wiary w 
służbie, przygotujemy również grunt dla naszych młodych ludzi, aby 
rozważali powołania do służby w Kościele. Każda parafia jest za to 
odpowiedzialna! 

Te trzy imperatywy misyjne - czynić uczniów, budować wspólnoty i 
inspirować świadectwo - przyświecały nam, gdy jako Kościół w Chicago 
rozeznawaliśmy, jak Chrystus wzywa nas do podejścia do stojących przed 
nami wyzwań i rzeczywistych potrzeb naszych ludzi. Skupiając się na 
celu, jakim jest pociągnięcie każdej osoby w naszej archidiecezji do 
przemieniającej relacji z Chrystusem na każdym poziomie, na którym ta 
relacja jest przeżywana, musimy wykonać trudną, ale konieczną pracę 
polegającą na rozeznaniu, jak dostosować nasze struktury i metody do 
naszej misji, tak abyśmy mogli pociągnąć wszystkich głębiej w Chrystusa - 
dzisiaj i przez niezliczone lata w przyszłości. 
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64 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #28. 
65 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska, Evangelii Gaudium (2013), #24. 
66 Yves Congar, O.P., True and False Reform in the Church, trans. Paul Philibert, O.P. (Collegeville, 

MN: Liturgical Press; A Michael Glazier Book, 2011), 40. 
67 Yves Congar, O.P., Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, 45. 
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Gdy posuwamy się naprzód w łaskawym dziele duchowej odnowy 
tutaj w Chicago, znajdujemy inspirację dla tego zadania w 
bogatym dziedzictwie naszego 
archidiecezja. Przez lata duchowni, zakonnicy i świeccy naszej 
archidiecezji byli pionierami ruchów, które pozostawiły głęboki i trwały 
wpływ na nasz Kościół lokalny i nie tylko. W dziedzinach takich jak liturgia, 
formacja wiary, duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo małżeńskie, 
sprawiedliwość społeczna, rasowa i kulturowa. 
pojednania, i więcej, wpływ naszego lokalnego 

Kościół można znaleźć w programach, które 
nadal przynoszą owoce na całym świecie. 

Dążąc do duchowej odnowy, nie zrywamy z 
przeszłością, ale raczej bierzemy na siebie 
płaszcz wielkich katolików naszej historii, którzy 
podążali za przewodem Ducha, by szukać 
odnowy w swoich czasach. 
Rzeczywiście, Chicago zostało pobłogosławione, 
aby mieć kilka 

Podejmujemy płaszcz wielkich 
katolików naszej historii, którzy 
podążali za przewodnictwem 
Ducha Świętego, aby szukać 
odnowy w swoich czasach. 

 

Osoby, które Kościół uznał za wybitnie święte w swoim życiu. Wśród 
nich jest Czcigodny Ojciec Augustus Tolton (1854- 1897), pierwszy 
czarnoskóry kapłan w Stanach Zjednoczonych, który pełnił funkcję 
pasterzem wielu czarnych katolików w Chicago. Frances Xavier Cabrini, 
MSC (1850-1917), Czcigodna Maria Teresa Dudzik, OSF (1860-1918) i 
Czcigodna Maria Kaupas, SSC (1880-1940): trzy święte kobiety zakonne, 
które niestrudzenie pracowały w naszej archidiecezji, aby 
zakładają zakony i budują instytucje, które opiekują się niezliczonymi 
ludźmi z marginesu społecznego. Jednocząc się z Duchem, który 
poruszył ich do poszukiwania odnowy w ich czasach, szukamy 
duchowej odnowy w naszych czasach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 
NASZEJ ODNOWIE 
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Teraz nasza kolej, by podjąć płaszcz tych, którzy "poszli przed nami, 
naznaczeni znakiem wiary". Potrzeby duszpasterskie naszego ludu 
stawiają nas dziś przed wyzwaniem dostosowania się do głębokich 
zmian, których byliśmy świadkami w ostatnich kilku dekadach, i 
odpowiedzenia udoskonaleniami na każdym poziomie na to, jak 
wypełniamy naszą misję wśród ludu Bożego. Ponadto stawiają przed nami 
wyzwanie, aby 
pozostawić naszym dzieciom i wnukom struktury i metody najlepiej 
nadające się do służenia misji Kościoła w przyszłości. Podejmując te ofiary 
dzisiaj, możemy pozostawić naszym młodym ludziom bardziej żywotną i 
żywą wspólnotę parafialną, w której oni i ich dzieci będą mogli wzrastać 
w Chrystusie. 

Kiedy papież Jan Paweł II odwiedził Chicago w 1979 roku, oświadczył, że 
przybył, aby na nowo głosić przesłanie, które Piotr ogłosił na całym 
świecie po Zesłaniu Ducha Świętego: że zbawienie jest w Chrystusie i 
tylko w Chrystusie (Dz 4,12). To przekonanie powinno kierować 
wszystkim, co robimy w naszym lokalnym Kościele: "nasza służba 
potrzebującym na świecie jest wykonywana w imię Jezusa... W tym 
imieniu - w świętym imieniu Jezusa - jest pomoc dla żyjących, 
pocieszenie 
dla umierających, i radość, i nadzieję dla całego świata. Bracia i siostry w 
Kościele w Chicago: czyńmy wszystko 'w imię Pana Jezusa' (Kol 3,17)!"68 
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68 Papież Jan Paweł II, Przemówienie Jego Świątobliwości w Katedrze Świętego Imienia w Chicago, 4 października 1979 r. 
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Rzeczywiście, czyńmy wszystko w imię Pana Jezusa! Dzieło odnowy 
Kościoła Chrystusowego nigdy nie jest jedynie wezwaniem do 
restrukturyzacji; jest to nowe wezwanie do nawrócenia naszych serc. 
Wszyscy ochrzczeni, a zwłaszcza ci, którzy są powołani do 
przewodzenia tej odnowie, muszą być otwarci na to nieustanne 
nawracanie serc. Tylko mając taką dyspozycję możemy naprawdę żyć 
tym, do czego wzywa nas Chrystus w naszym własnym życiu i w służbie 
innym. Nasze różnorodne posługi, nasze działania na rzecz ubogich, 
chorych i zagubionych, nasze nauczanie i przepowiadanie muszą mieć 
swój początek i koniec w osobie Chrystusa. Podejmując święte zadanie 
odnowienia naszych parafii i struktur diecezjalnych z i w Duchu 
Świętym, czyńmy to jako jedno ciało zmartwychwstałego Chrystusa, 
zjednoczone w naszym wspólnym celu czynienia uczniów, budowania 
wspólnot i inspirowania świadectwa Ewangelii o zbawczej miłości Boga. 

Kiedy nasze parafie tętnią życiem i żyją Ewangelią, mają potencjał, by 
przemieniać życie i zmieniać na lepsze świat wokół nas, zarówno 
lokalnie, jak i globalnie. Widzimy to już w parafiach, które żyją Ewangelią 
i mocą sakramentów. Marzymy jednak o archidiecezji, w której każda 
parafia kwitnie. Wierzymy, że droga, którą wytyczyliśmy, doprowadzi nas 
do tej nowej ery żywotności. Mamy teraz możliwość wpłynięcia na 
przyszły kształt i oblicze naszego lokalnego Kościoła. Każdy z nas ma do 
odegrania w tym istotną rolę. 

Zapraszamy Cię do bycia częścią marzenia o świecie przemienionym 
przez śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Zapraszamy Cię do bycia 
częścią odnowy Ducha Świętego (Ps 104,30) i misji Kościoła, aby głosić 
Jego Dobrą Nowinę w świecie. Przynieśmy wszelkie wahania, obawy i 
niepewności i pozwólmy Duchowi Świętemu, Pocieszycielowi, 
Orędownikowi i Doradcy (paraklētos, J 14,26), aby udzielił nam 
swojego pokoju i odnowił naszą nadzieję. 
Ufając Bożej łasce, zapraszamy Was do przyłączenia się do nas w 
planowaniu żywego Kościoła dla "pokoleń jeszcze nienarodzonych" (Ps 
22:31, 78:6, 102:18) i do aktywnego uczestnictwa w tej odnowie w 
sposób, w jaki jesteście obdarzeni wyjątkową łaską i powołani do 
służby.69 Jesteście zaproszeni, wraz z ponad dwoma milionami 
katolików w naszej archidiecezji i tymi, którzy pragną głębiej poznać 
Jezusa, jako że razem - ugruntowani w Jezusie Chrystusie i posłani w 
misji przez Jego Ducha - odpowiadamy na wezwanie Chrystusa do 
"odnowienia mojego Kościoła". 

Dzieło odnowy Kościoła 
Chrystusowego nigdy nie jest 
jedynie wezwaniem do 
restrukturyzacji; jest to nowe 
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wezwanie do nawrócenia 
naszych serc. 

 

 

 

 
69 Por. Sobór Watykański II, Lumen Gentium, nr 12, 15. 
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