ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ
WSPIERANIE DYNAMICZNEJ
MISJI; ZACHĘCANIE DO
STAWANIA SIĘ UCZNIAMI

UCZYNIMY MISJĘ CHRYSTUSA NASZĄ MISJĄ – DLA
NASZYCH CZASÓW
Arcybiskup Cupich wzywa wszystkich katolików mieszkających na ziemi chicagowskiej, aby
dołączyli do niego w realizacji wieloletniej inicjatywy, która ma za zadanie odnowić Kościół w naszej
Archidiecezji i zapewnić jego rozwój dla przyszłych pokoleń.
Wspólnie, dzięki inicjatywie Odnów mój Kościół, stworzymy aktywne, dynamiczne, przymnażające
życia wspólnoty katolickie w całej Archidiecezji. Zainspirujemy uczniów do towarzyszenia wszystkim
członkom naszej rodziny wiary, aby dobrze wykorzystać ten moment.
archchicago.org/renew

ODNOWA ZAWSZE JEST
NASZYM ZADANIEM
Archidiecezja znacznie zmieniła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Nastąpiły tu radykalne przemiany
demograficzne, niektóre budynki znajdują się w złym stanie, posiadamy też mniejszą liczbę księży
udzielających posług duszpasterskich. Jednakże, równocześnie wraz z napływem nowych imigrantów,
wybierających ziemię chicagowską za swój dom, a także kiedy wyświęcamy pełnych entuzjazmu i
energii nowych księży i żyjemy w historycznym momencie, podczas którego Papież Franciszek prowadzi
nas do życia radością Ewangelii, powstaje tu nowe życie. Dlatego właśnie nie powinniśmy lękać się,
kiedy stajemy w obliczu nowych wyzwań. Powinniśmy przyjmować je i patrzeć na ten czas, jako na czas
łaski i możliwości danych nam, by wytyczyć nowe sposoby dla pełniejszej realizacji naszej misji.

JESTEŚMY WEZWANI, ABY W CHRYSTUSIE WSZYSTKO
CZYNIĆ NOWE
Chrystus wezwał św. Franciszka z Asyżu słowami: „Odbuduj mój Kościół”. Wizerunek krzyża św.
Damiana przypomina nam, że Chrystus wezwał św. Franciszka mówiąc: „Idź, odbuduj mój Kościół”.
Franciszek zrozumiał, że Chrystus wzywał go do odnowy Kościoła, a nie jedynie do odbudowania
jego struktur. Właśnie to zadanie stoi przed nami.
Papież Franciszek wzywa nas do śmiałych wizji Kościoła. „Marzę o ‘opcji misyjnej’, zdolnej
przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się
odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu
rzeczy”.
Arcybiskup Cupich wzywa nas do odnowy Kościoła w Chicago. „Tak jak nasi przodkowie
odpowiedzieli w wierze na swoje marzenia i zbudowali nasz obecny Kościół, teraz przyszła kolej na
nas, aby mieć śmiałe i odważne marzenia i podjąć dzieło odnowy”.
Prosimy, sprawdzaj biuletyn parafialny, by uzyskać więcej informacji na temat inicjatywy
Odnów mój Kościół. Odgrywasz ważną rolę w tej inicjatywie naszego Kościoła.

