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Jesteśmy kochani
…Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie
łaskawość.
Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana…
— Jeremiasz 31, 3-4

Przemyśl

Módlmy się…
Duchu Święty prosimy, abyś przyszedł do nas z mocą i byś ogniem
swojej miłości odnowił wszystkie parafie w Archidiecezji Chicago.
Prosimy o Twoje błogosławieństwo na nasze dzisiejsze spotkanie.
Teraz, kiedy zaczynamy rozumieć Twoje wezwanie do tego, by „Odnowić
Kościół” złącz nas, abyśmy byli jedno i pomóż nam stworzyć jednego ducha,
jedno serce. Uzdolnij nas do pełnienia Twojej woli, dzielenia się z innymi
Dobrą Nowiną i prowadzenia innych, by czynili tak samo.
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Cele konwersacji


Zakorzenić się w ogólnej idei Odnów mój Kościół i w procesie prowadzącym do
zaangażowania i planowania wspólnoty.



Okazja do wspólnej modlitwy i budowania wspólnoty złożonej z członków grupy
i do rozpoczęcia współpracy.



Rozumienie swojej roli i celu podejmowania kolejnych ustrukturyzowanych/planowych sesji
na poziomie grupy i parafii.

• Bądź przygotowany do odkrywania parafii i szkół w swojej grupie.

Podstawowe zasady zaangażowania
•

Rozpocznij od modlitwy i wkomponuj ją w nasz wspólny czas, jak również w swój osobisty czas,
kiedy jesteś sam.

•

Bądź przykładem okazywania szacunku, współpracy i otwartości na przemawiającego przez nas
Ducha Świętego.

•

Sprostaj wyzwaniom – ekstrawertycy powstrzymajcie się, introwertycy zróbcie krok do przodu!

•

Twoja konwersacja – moderatorzy są tu obecni po to, abyśmy nie zbaczali z drogi i, aby każdy
mógł uczestniczyć w spotkaniu.

•

Wyłącz /ścisz urządzenia elektroniczne.

•

Rozpocznij i skończ w wyznaczonym czasie.
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Dlaczego tu jesteśmy? Zostaliśmy wezwani.
Wezwanie Jezusa do odnowy jest:
• Nieustanne i spójne z naszą wędrówką przez życie, jako chrześcijan.
• Wypływa z konsekwencji bycia katolikiem i przynależności do Kościoła
powszechnego.
• Podobnie jak ma to miejsce w tajemnicy paschalnej, jesteśmy wezwani do
ciągłego umierania i ciągłego budowania nowego życia.
Czy byliśmy wzywani do odnowy niektórych aspektów
naszej katolickiej drogi w przeszłości?

Dlaczego potrzebujemy odnowy?
Chrześcijański
świat
 Kultura chrześcijańska
 Otwartość na wiarę
 Jasne zrozumienie
chrześcijańskiej
wyobraźni i języka
 Przyjęcie moralnego
nauczania

Nowa era
apostolska
 Zsekularyzowana kultura
 Stawianie oporu wierze
 Niezrozumienie naszej
chrześcijańskiej wyobraźni
i języka
 Odrzucenie moralnego
nauczania

Dzisiejsza kultura jest ambiwalentna wobec religii, a w wielu kręgach naszego
społeczeństwa Bóg i moralność chrześcijańska są odsuwane na bok.

20
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Życie wiary w dzisiejszym Kościele
amerykańskim
 Uczestnictwo w Mszy św. w naszej archidiecezji zmniejszyło się o 27% na
przestrzeni ostatnich 20 lat.
 W Stanach Zjednoczonych 2 na 5 ochrzczonych dzieci nie przystępuje do
sakramentu bierzmowania.
 85% dzieci, które otrzymały sakrament bierzmowania przestaje praktykować
wiarę przed ukończeniem 21 roku życia.

Czy znasz kogoś, kto…
…nie zna lub nie akceptuje miłości Jezusa?
… odszedł od Kościoła, a Ty wciąż ufasz, że powróci?
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Papież Franciszek
„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. Reformę struktur,
wymagającą nawrócenia duszpasterskiego, można zrozumieć jedynie w
następujący sposób: należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne…”
—Radość Ewangelii # 27

Ważne, aby pamiętać…
Odnów mój Kościół jest wędrówką zarazem:
 Duchową – chodzi o spotkanie Jezusa Chrystusa, jako Jego uczniowie i
wspólnoty parafialne
JAK RÓWNIEŻ
 Strukturalną – chodzi o zapewnienie, aby parafie miały odpowiednie
zasoby do zachowania prężności wspólnot
Odnów mój Kościół jest wezwaniem Jezusa Chrystusa do nas wszystkich,
aby odnowić nasz lokalny Kościół w Archidiecezji Chicago przez wspólne:
Poszerzanie grona uczniów Jezusa, budowanie wspólnot,
inspirowanie do składania świadectwa
20
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Dlaczego zmiany strukturalne?
Pamiętasz, że nastąpiła zmiana z czasów chrześcijańskich na nową erę apostolską? Dzisiejsza
kultura jest ambiwalentna względem religii i w wielu kręgach społecznych Bóg i moralność
chrześcijańska zostatały odsunięte na bok.
Model naszego życia parafialnego był stworzony na inne czasy. Dbanie o zachowanie status
quo jest marnowaniem czasu, energii i zasobów. W zamian należy zainwestować je w nowe
metody, dzięki którym będziemy mogli docierać do współczesnego człowieka.
Zmiana populacji: Zmiana demograficzna jest znaczna. W granicach naszej archidiecezji
zachodzi wiele zmian populacyjnych. Na obszarach, na których znajduje się coraz mniej ludzi,
jest coraz mniej uczniów Jezusa, jak również mniej zasobów... a ci, którzy pozostali, po prostu
dbają o utrzymanie statusu quo. Nie rozwijają się.
Liczenie październikowe wciąż coraz niższe: Wraz ze zmianami demograficznymi
doświadczamy również zmniejszającej
się liczby osób uczestniczących w
Mszach św. Narzędziem stosowanym
do badania frekwencji w niedzielnej
Mszy św. w skali roku, jest tzw.
liczenie październikowe. Liczenie to
odbywa się każdego roku podczas
pierwszych czterech weekendów
października. Liczenie październikowe
jest stosowane od prawie 30 lat.

Znaczna liczba naszych parafii
znajduje się poniżej współczynnika
800 osób, który jest wyznacznikiem
zdolności utrzymania się przez
parafię. Jest to jeden z czynników nie jedyny - ale jeden z czynników,
który jest częścią fazy rozeznawania
i decyzji w celu określenia
najbardziej zrównoważonej
konfiguracji parafii.

Niniejsze materiały zostały stworzone dzięki partnerstwu Katolickiego Instytutu Liderów i Archidiecezji Chicago ©
2018 Catholic Leadership Institute & Archdiocese of Chicago •Wszystkie prawa zastrzeżone •Prosimy nie powielać.•
CONS-CHI-RMC-W3-GS1-Workbook v3.0_2019-4-30

7

Archdiocese of Chicago
GRUPOWANIE SESSION
1

Catholic Leadership
Institute
Wiek księży archidiecezjalnych w roku 2019

Maleje liczba proboszczów
L
dostępnych dla wspólnot:
i
dodatkowo maleje liczba
c
proboszczów, których będziemy
z
b
mieli w najbliższej przyszłości.
a
Parafia potrzebuje proboszcza,
pasterza wspólnoty, który będzie
k
s
współpracował ze świeckimi
i
liderami, by ożywiać kulturę, aby
ę
stawała się ona kulturą
ż
y
ewangelizacyjną, będzie
Dziesięciolecia
poszerzał grono uczniów Jezusa
we wspólnocie i posyłał ich, aby przyprowadzali innych. W związku ze zmniejszającą się liczbą
proboszczów, musimy zmienić nasze struktury i modele parafii.
Przeciętna wieku naszych księży to 62 lata… wiek emerytalny to 70 lat.
~15 %
parafii z 3+
pełnoetatowymi
pracownikami

~40 %
parafii z 0
pełnoetatowymi
pracownikami

~20 %
parafii z 2
pełnoetatowymi pracownikami

Jednocześnie, przy niewielkiej liczbie dostępnych
proboszczów i mniejszych zasobach, większość parafii
nie jest w stanie zatrudnić pełnoetatowych duszpasterzy
świeckich

~25 %
parafii z 1
pełnoetatowym
pracownikiem

Dlaczego potrzebujemy duchowej odnowy?
Jeśli po prostu zmieniamy struktury, oszczędzimy pieniądze i przekażemy je na programy, czy będzie to
odpowiedź na nasz problem? Czy to wystarczy, aby odnowić nasz lokalny Kościół?
Krótka odpowiedź brzmi: nie.
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Pytania do video Odnów mój Kościół
Przy Waszym stole:
Czy to, co usłyszałeś w filmie, wyjaśniło Ci pewne kwestie?

Co, z tego co usłyszałeś było czymś innym, niż to na co się zgodziłeś, gdy podjąłeś
decyzję, aby należeć do zespołu Twojej grupy parafii?

Jaki jest najważniejszy przekaz, który usłyszałeś?
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Priorytety misji Archidiecezji
Archidiecezja rozeznała imperatywy i priorytety
rozwoju misji Kościoła w Chicago we
współczesnym świecie:
-

3 imperatywy misji
8 priorytetów misji

Imperatywy misji
Poszerzanie grona
uczniów Jezusa

Budowanie
wspólnot

Inspirowanie
świadectwa

Wspieranie misji

20 10

Priorytety misji
1.
2.

Ewangelizacja i formacja
Powołania

3. Rozwój liderów i wspieranie ich
4. Prężność parafii
• Działalność grupy
• Wspieranie aktywnej misji parafii
• Stabilność operacyjna parafii
5. Aktywne szkoły
6. Wiara w działaniu (np.:
zapobieganie przemocy,
imigracja)
7. Zaangażowanie społeczne

8.Doskonałe fundamenty
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Proces grupowania parafii
W sercu wysiłków związanych z inicjatywą Odnów mój Kościół znajduje się proces
grupowania parafii. Wasza parafia została włączona do konkretnej grupy parafii w
oparciu o położenie geograficzne i inne podobieństwa.
Celem procesu grupowania jest zapewnienie, by wszystkie parafie w całej
archidiecezji posiadały wizję swojej przyszłości, liderów, zasoby i podstawę
operacyjną niezbędną do stworzenia skutecznej kultury ewangelizacyjnej, która
pomnaża grono uczniów Jezusa, buduje wspólnoty i inspiruje do składania
świadectwa
Proces grupowania parafii składa się z trzech głównych etapów:
•

Rozeznawanie i decyzje: Proboszczowie, liderzy świeccy, parafianie i rodziny dzieci
uczęszczających do szkół katolickich modlą się i rozważają różne sposoby
skonfigurowania parafii i szkół, jak np.: parafie z kilkoma miejscami kultu i kilkoma
szkołami lub złączone parafie i szkoły. Rozpoznają oni możliwości współpracy w
ramach grupy, przekazują wiadomości zwrotne do archidiecezji, jako ważne
informacje wykorzystane przez kardynała do podjęcia decyzji odnośnie nowej
konfiguracji.

•

Przekształcenia operacyjne: Wspierane przez Archidiecezję nowe
konfiguracje są wdrażane i rozpoczynają funkcjonowanie z perspektywą,
strukturą organizacyjną i wizją silnej odnowy duchowej parafii.

 Budowanie nowej rzeczywistości: Parafie i szkoły tworzą nowe pastoralne i
operacyjne plany dla rozwoju żywej misji parafii w dzisiejszym świecie.

Rozeznawanie
i decyzje

Okres
przemian

Budowanie nowej
rzeczywistości

Wspólnoty rozeznają na
modlitwie właściwe struktury
parafii, by w przyszłości były
one dynamiczne i prężne.

Ustanowienie silnej,
Stworzenie silnego fundamentu
zrównoważonej
dla inicjatyw duszpasterskich
podstawy finansowej
parafii, w celu realizowania naszej
i operacyjnej parafii.
misji.
przyszłości były one
Trwają nieustanne starania, aby wspierać
wszystkie
dynamiczne
i prężneparafie w rozwijaniu kultury

ewangelizacyjnej, która pogłębia nasze bycie uczniem Jezusa Chrystusa i wyposaża
nas do tego, abyśmy doprowadzali innych do spotkania z naszym Panem.
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Ogólne spojrzenie na cel grupowania
Celem grupowania parafii jest odnowa, ożywienie i podtrzymanie obecności katolickich
wartości we wspólnotach z terytorium danej grupy, dla dobra wszystkich ludzi.
•

Co musimy zmienić strukturalnie, mając świadomość naszych realnych zasobów?

•

Czy możemy być bardziej skuteczni dzięki współpracy?

Cele fazy rozeznawania i podejmowania decyzji


Przyjęcie szerszego spojrzenia Odnów mój Kościół i rozpoczęcie budowania kultury
ewangelizacyjnej.



Budowanie relacji pomiędzy wspólnotami w grupie.



Rozumienie rzeczywistości wspólnoty lokalnej.



Ewaluacja potencjalnych opcji, co do struktur, aby iść naprzód.



Przekazanie Komisji głównej Odnów mój Kościół raportu z informacjami zwrotnymi,
by przekazać naszą rekomendację kardynałowi Cupichowi.

Jak wygląda sukces?
Dzięki otwartemu, uczciwemu, prowadzonemu przez Ducha Świętego wspólnemu
rozeznawaniu pośród członków zespołu GFDT (tłumacząc z angielskiego: Zespół ds.
Rozeznawania i Przekazywania Informacji Zwrotnych)
• Grupy parafii są przygotowane i wyposażone w narzędzia potrzebne do
budowania wizji odnowy duchowej parafii.
• Parafie i szkoły dobrze funkcjonują strukturalnie w dalszej przyszłości.
• Członkowie GFDT będą rozwijać swoje ‘uczniostwo’ i będą liderami/ przykładami dla
innych podczas wcielania w życie kolejnych etapów inicjatywy Odnów mój Kościół.
20 12

Niniejsze materiały zostały stworzone dzięki partnerstwu Katolickiego Instytutu Liderów i Archidiecezji Chicago ©
2018 Catholic Leadership Institute & Archdiocese of Chicago •Wszystkie prawa zastrzeżone •Prosimy nie powielać.•
CONS-CHI-RMC-W3-GS1-Workbook v3.0_2019-4-30

Archdiocese of Chicago

Catholic Leadership
Institute

Grupowanie

Strukturalne zmiany grupy
Ostateczna decyzja dotycząca zmian strukturalnych jest podjęta przez kardynała
Cupicha, który korzysta z istotnych, lokalnych porad i archidiecezjalnego
doradztwa. Istnieje wiele źródeł przekazujących informacje zwrotne potrzebne do
podjęcia decyzji:

Pracownicy
RMC i grupa
wikariatu

Proboszczowie
konkretnej
grupy,
parafianie
i zespół grupy

Kardynał Cupich
Komisja
Odnów mój
Kościół (RMC)

Komisja
kapłańska

Możliwe scenariusze strukturalne są prezentowane grupom przez proboszczów i zespół
archidiecezjalny, a następnie…

Pierwsze scenariusze:
współtworzone przez
pracowników RMC, zespół
wikariatu i proboszczów grupy
parafii

GFDT rozeznaje*,
jak również tworzy
dodatkowe scenariusze
strukturalne, zakończone
raportem streszczającym
informacje zwrotne.

Zespół grupy parafii
prezentuje scenariusze
Komisji Nadzorczej

*Przy współudziale parafii

Komisja Nadzorcza RMC
rozeznaje rekomendacje

Komisja RMC rozpatruje
rekomendacje pod
względem spójności z
pryncypiami strukturalnymi
i realiami jakichkolwiek
rekomendacji, które nie
spełniają wymogów
strukturalnych

Konsultacje z Radą
Kapłańską

Kardynał podejmuje
decyzje
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Co to są „scenariusze”?
Scenariusze są to koncepcje powstania nowej parafii i szkoły w obrębie grupy, która umożliwi
odnowę duchową wspólnot.
Kilka kategorii scenariuszy do wzięcia pod uwagę:
1. Statusy parafii i budynków kościelnych, np.:
• Pozostanie jak jest obecnie (bez zmian strukturalnych)
• Parafie zostaną połączone, a wszystkie budynki kościelne pozostaną otwarte (jeden
proboszcz i administrator parafii zarządzający kilkoma kościołami w różnych miejscach
– wszystkie kościoły pozostają otwarte i są sprawowane w nich sakramenty)
• Parafia będzie połączona z inną parafią, a niektóre budynki kościelne zostaną
zamknięte.
2. Status szkoły (np. pozostaje otwarta, zostaje zamknięta, łączy się z inną szkołą).
Przykład możliwego scenariusza:
Grupa: św. Józefa, Matki Bożej Świętej Rodziny i szkoła Świętej Rodziny

Możliwe rozwiązania…

św. Michała

św. Gabriela

Nowa, zjednoczona
parafia

św. Rafała
Pozostaje jak dotąd

św. Michał

św. Gabriel

św. Rafał

św. Rafał św. Gabriel

św. Michał

Nowa, zjednoczona parafia

Fundamentalne zasady i rozwiązania…
•

20
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•

Aktywne życie duszpasterskie, które wspiera:
o Nowe i aktywne sposoby formowania uczniów - misjonarzy
o Tworzenie kultury powołań
o Wychodzenie z edukacją religijną i formacją w wierze do wszystkich grup
demograficznych
o Odpowiadanie na potrzeby całej wspólnoty
Równoważy nakład pracy księży – sakramenty, troska duszpasterska i administracja

•

Wspierane obiekty zawierają odpowiednie, bezpieczne, dostępne miejsce i potencjał wzrostu

•

Stabilność obiektów parafii i szkoły
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Dwa rodzaje spotkań
Rodzaj spotkania

Sesje grupy

Sesje parafialne

Cel
Rozeznać informacje
zwrotne potrzebne do
stworzenia
scenariusza.
Włączyć informacje zwrotne
i usłyszane w parafii myśli.
Przekazać komisji raport
zawierający streszczenie
informacji zwrotnych.
Włączyć informacje z
ogólnego spotkania parafii.
Informować parafię o
toczących się dyskusjach.

Uczestnicy

Zespół grupy parafii
(GFDT), która rozezna
informacje zwrotne i
przekaże je dalej.

Parafianie,
pracownicy parafii,
rodziny uczniów szkół
parafialnych
i zespołu grupy
(GFDT).

Jak odbywają się dyskusje
i jak przekazywane będą informacje zwrotne?
Sesje grupy:
•

Proboszczowie i reprezentanci parafii/ szkół będą spotykali się, jako
grupa na sesjach, mających za cel rozpoznanie najlepszego
scenariusza.

Sesje parafialne:
•

Proboszczowie i reprezentanci parafii będą spotykali się z parafinami, jak również z
rodzinami uczniów szkół parafialnych w różnych momentach procesu, aby dzielić się
informacjami i uzyskać od nich informacje zwrotne.
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Przebieg sesji
Odbędzie się kilka ustrukturyzowanych sesji w celu zgromadzenia reakcji członków zespołu i
parafii.

Tematy sesji grupy
Konwersacja z kardynałem
Cupichen (wszystkie grupy razem)

Wizja RMC i proces;
Twoja rola, proces
Wizja i proces Odnów mój Kościół,
relacji
Wasza budowania
rola, budowanie
relacji
Rekolekcje (wszystkie grupy
razem)
Rekolekcje

1
czerwca

tydzień
10 czerw.

22
czerwca
Współtworzenie scenariuszy
przez proboszczów (czerw.)

(wszystkie grupy razem)
Wzajemne zapoznanie się
członków zespół i grupy parafii

lato

Tematy sesji parafii
Rozumienie
naszej
Zrozumienie
historii
naszejparafii sierp/
i stan realny
parafii Historia
i nasza rzeczywistość
wrzes.
Prezentacja scenariuszy,
dyskusja i refleksja

Finalizacja informacji
zwrotnych
Scenariusze

20 16

Finalizacja informacji
zwrotnych

cztery
sesje

późny paźdz/
grudzień

RMC Wizja i przebieg

Scenariusze dyskusja liderów
parafialnych
Parafianie otrzymują
scenariusze, pytania,
reakcje
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Ważne funkcje
Konsultant (facilitator) grupy: Konsultant Waszej grupy będzie przewodniczył
procesowi Waszej grupy – usystematyzuje konwersacje, będzie utrzymywał
kontakt pomiędzy sesjami, pomoże odpowiadać na pytania.
Łącznik ds. wizji: Każdej grupie będzie towarzyszyła osoba zapewniająca neutralną
opiekę duszpasterską i będzie ona dodatkowym źródłem informacji.
Łącznik pomiędzy grupą, a wikariatem: Jeden członek grupy wikariatu (np.:
DVO, RD, PVC, LFC) będzie służył jako łącznik grupy, będzie on uczestniczył w
spotkaniach grupy, aby informować wikariat o przebiegu spotkań i będzie służył
ekspertyzą, jeśli będzie to potrzebne.

Streszczenie
informacji zwrotnych
CO TO TAKIEGO?
Streszczenie informacji zwrotnych
jest formalnym dokumentem
streszczającym zebrane
przemyślenia Zespołu ds.
Przekazywania Informacji i
Rozeznawania Grupy Parafii.
KTO JE TWORZY?
Podczas trzeciego spotkania zespołu grupy parafii poprosimy o 3-4 ochotników (1 z każdej
parafii), by utworzyć grupę autorów, którzy zajmą się napisaniem pierwszego szkicu
Streszczenia Informacji Zwrotnych dla Waszej grupy. Zdecydujecie, kto w Waszej grupie
najlepiej nadaje się do tego zadania. Komisja ta przygotuje szkic, który zostanie sprawdzony i
uzupełniony przez cała Zespół Grupy Parafii ds. Przekazywania Informacji Zwrotnych i
Rozeznawania.
CO SIĘ STANIE Z TYM DOKUMENTEM?
Grupa autorów zaprezentuje go zarządowi komisji Odnów mój Kościół
Komisja złożona z lokalnych osób świeckich, księży i liderów archidiecezji zarekomenduje scenariusz kardynałowi.
Zrobi to po uzyskaniu podsumowania opinii zwrotnych danej grupy parafii. Komitet wykonawczy komisji dokona
pogłębionego przeglądu streszczenia opinii zwrotnych każdej grupy, aby zaproponować rekomendację całej
komisji, która rozpatrzy ją, zaakceptuje lub odrzuci.
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Twoja rola w grupie
Główne obowiązki Waszego zespołu:

1. Odkrywanie: Poznaj pozostałe parafie i szkoły w Waszej grupie. Odwiedź je, weź
udział w liturgii i/ lub w różnych wydarzeniach.
2. Konsultuj: Weź udział w sesjach konsultacyjnych na poziomie grupy parafii i
parafialnym, aby zgromadzić opinie zwrotne na temat scenariuszy konfiguracji
parafii z Twojej grupy zaproponowanych przez archidiecezję. Ponadto, jeśli to
możliwe, zaproponuj alternatywne scenariusze.
3. Słuchaj: Streść opinie zwrotne otrzymane od parafian. Ksiądz Kardynał i
archidiecezja będą mogli skorzystać z przekazanych przez Ciebie reakcji parafian
w procesie podejmowania decyzji.
4. Rozeznawaj: Módl się podczas sesji i pomiędzy nimi, wsłuchuj się w nowe możliwości i
wskazówki dla Waszej grupy, by uzyskać przejrzystość i znaleźć właściwy kierunek.
5. Dziel się: Przekazuj informacje na temat inicjatywy Odnów mój Kościół podczas
codziennych rozmów i spotkań z innymi. Wspieraj tę inicjatywę. Staraj się, aby tak
dużo osób, jak tylko to możliwe otrzymało zaproszenie do uczestnictwa w tej
inicjatywie i w nią się zaangażowało.
6. Bądź skoncentrowany na misji: Wszystko nad czym się zastanawiasz i o czym
dyskutujesz powinno być robione pamiętając o trzech wyzwaniach związanych z misją
inicjatywy Odnów mój Kościół: jesteśmy wezwani przez Jezusa Chrystusa do powiększania
grona uczniów, budujemy wspólnoty i dajemy innym inspirujące świadectwo.

Jakie masz pytania odnośnie swojej roli w tym projekcie? Czy potrzebujesz
wyjaśnień?
Co będzie to łatwe w tym przedsięwzięciu?

Co będzie wyzwaniem w tym przedsięwzięciu?
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Co dalej?
Rekolekcje z innymi zespołami ds. Przekazywania Informacji Zwrotnych i Rozeznawania
Odkrycia podczas lata - lepiej zapoznaj się ze wszystkimi parafiami i szkołami w Twojej
grupie

Nasza następna sesja grupy:
- Temat: Mocne strony i wyzwania grupy
- Sprawdź w folderze harmonogram i miejsce spotkania

Otrzymasz email od swojego konsultanta przed i po sesji

Dopracuj swoje „Przemówienie w windzie”
Jak opowiedziałbyś o tej inicjatywie przyjaciołom i rodzinie?

Niniejsze materiały zostały stworzone dzięki partnerstwu Katolickiego Instytutu Liderów i Archidiecezji Chicago ©
2018 Catholic Leadership Institute & Archdiocese of Chicago •Wszystkie prawa zastrzeżone •Prosimy nie powielać.•
CONS-CHI-RMC-W3-GS1-Workbook v3.0_2019-4-30

19

Archdiocese of Chicago
GRUPOWANIE SESSION
1

Catholic Leadership
Institute

Co to jest Odnów mój Kościół?
Jako członek Zespół ds. Przekazywania Informacji Zwrotnych i Rozeznawania Grupy Parafii bez
wątpienia będziesz pytany o inicjatywę Odnów mój Kościół co to jest, dlaczego Twoja parafia jest
w to zaangażowana, co to oznacza dla parafian z Waszej grupy. Zachęcamy Cię, abyś
przygotował się do wypowiedzenia swoich myśli na ten temat i bycia przygotowanym na tego
typu pytania.

Co to jest „Przemówienie w windzie”?
„Przemówienie w windzie” jest terminem używanym na opisanie krótkiego
przemówienia/wiadomości, które streszcza pewną ideę lub tłumaczy jakiś proces. Oczywiście
w tym przypadku winda jest tylko pewną metaforą, która oznacza sytuację, w której
masz bardzo mało czasu, aby zaprezentować swoją myśl. Przeważnie jest to ok 20-60
sekund. Czasami będziesz miał właśnie tylko tyle czasu, aby komuś zaprezentować
inicjatywę Odnów mój Kościół. Często wiadomość przekazana w małych porcjach jest
łatwiejsza w przyswojeniu.

Kiedy odpowiadasz na pytanie: Co to jest Odnów mój Kościół powinieneś
być pewny swego przesłania i przekazać je słowami, które rezonują z
Twoim sposobem rozumowania i reprezentują Ciebie – masz powiedzieć
to swoimi słowami.
Poniżej znajdują się przykłady „przemówień w windzie” inicjatyw Odnów
mój Kościół. Możesz z nich skorzystać lub zaadoptować je do swojego
sposobu mówienia.
Przykład A: W Odnów mój Kościół chodzi o odpowiedź na wezwanie Jezusa do nieustannej
odnowy – odnowy samych siebie, ale także tego, w jaki sposób zapraszamy innych do wiary w
Jezusa i sposobu przekazywania wiary katolickiej. Biorąc pod uwagę sytuację dzisiejszego świata,
na przykład tu w Archidiecezji Chicago, zachodzą zmiany demograficzne, dotyka nas również
trend odchodzenia coraz większej liczby ludzi od Kościoła lub nawet porzucania wiary w Boga.
Szczególnie dotyczy to młodych ludzi. Dlatego musimy znaleźć sposób na odbudowę Kościoła i
wychodzenia do tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia i Jego miłości. Aby jak najlepiej
odpowiedzieć na potrzeby współczesnego człowieka, szukamy sposobów, aby nasze parafie i
szkoły mogły złączyć swoje zasoby i w jak najlepszy z możliwych sposobów zorganizować się.
Chodzi o to, aby jak najskuteczniej prowadzić duszpasterstwo i utrzymać się, a równocześnie dbać
o rozwój Kościoła. Przyjdź na spotkanie do naszej parafii, tam uzyskasz więcej informacji.
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Co to jest Odnów mój Kościół?
kontynuacja
Przykład B: Czy zauważyłeś ile ludzi było w ławkach w naszym kościele podczas tego
weekendu? Coraz więcej i więcej ludzi odchodzi od Kościoła lub raczej odzwyczaja się od
niego. A mogliby naprawdę kochać naszą wiarę. Coś musi się zmienić. Odnów mój Kościół
daje taką okazję. Musimy zacząć robić coś inaczej, żeby współczesna kultura nie odciągała
ludzi od słuchania Ewangelii i życia zgodnie z nią. Nie możemy na to pozwolić! Jesteśmy
wezwani, aby znaleźć nowy sposób na pomnożenie grona uczniów Jezusa, budowanie
mocnej wspólnoty pośród parafiami i szkołami z naszej okolicy i wychodzenia do ludzi w
potrzebie. Odnów mój Kościół odnowi i umocni nasze wysiłki i sprawi, że będziemy w
lepszej sytuacji, aby rozwijać Kościół Jezusa Chrystusa i zanosić Jezusa do świata.
Odnowa jest długim procesem i wszyscy na przestrzeni lat będziemy wezwani, aby do
niego dołączyć. Przyjdź też na spotkanie do naszej parafii, tam uzyskasz więcej informacji.

Przykład C: Odnów mój Kościół pomoże nam odpowiedzieć w najbliższym czasie na wezwanie
do osobistej, ciągłe odnowy naszego sposobu ewangelizowania i tego jak niesiemy Bożą miłość do
wszystkich wokół nas, a szczególnie do potrzebujących. Chodzi w niej o odnajdywanie nowych
sposobów docierania do tych, którzy są duchowo zagubieni. Tak wielu odeszło od Kościoła, nie są
zaangażowani w życie Kościoła lub mówią nawet, że nie wierzą w Boga. Odnów mój Kościół
stawia w centrum trzy imperatywy: przymnażanie uczniów, budowanie wspólnot i inspirowanie do
składania świadectwa. Archidiecezja wprowadzi w życie kilka inicjatyw, które pomogą nam w
zrealizowaniu tych wymagań. Aktualnie nasze szkoły i parafie szukają sposobów do zespolenia
swoich zasobów i zorganizowanie się w jak najlepszy sposób, aby odnowić skuteczność naszego
duszpasterstwa, byśmy rozwijali się jako Kościół. Przyjdź też na spotkanie do naszej parafii, tam
uzyskasz więcej informacji.
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ODKRYCIA PODCZAS LATA
Mocne strony i wyzwania grupy
Działania: Od tego momentu do Sesji grupy parafii # 2, indywidualnie i jako zespół, odwiedzaj
parafie w swojej grupie. Uczestnicz w Mszy św. w każdej z tych parafii. W jakich wydarzenia lub
zajęcia możesz wziąć udział?
Przemyśl:
Co wydaje mi się najbardziej interesujące w ludziach?
Co wydaje mi się najbardziej interesujące w liturgii?
Gdy odwiedzacie się nawzajem, rozważcie na modlitwie i zapiszcie swoje odkrycia na arkuszach
umieszczonych na następnych stronach. Bądź przygotowany, aby spotkać się jako cały Zespół
ds. Rozeznawania i Przekazywania Informacji Zwrotnych i przedyskutować swoje odkrycia.
Odwiedzanie się i doświadczanie siebie nawzajem w ciągu lata, lepiej przygotuje Cię do dyskusji
na temat rozeznawania i dostarczenia informacji zwrotnych na temat najlepszej struktury Waszej
parafii, aby: poszerzać grono uczniów Jezusa, budować wspólnoty i inspirować do składania
świadectwa na odnowione sposoby.
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Nazwa parafii: __________________________________________________

Trzy rzeczy, które najbardziej podobają mi się w tej parafii:

Jakie pytania masz odnośnie do tej parafii?
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Nazwa parafii: __________________________________________________

Trzy rzeczy, które najbardziej podobają mi się w tej parafii:

Jakie pytania masz odnośnie do tej parafii?
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Nazwa parafii: __________________________________________________

Trzy rzeczy, które najbardziej podobają mi się w tej parafii:

Jakie pytania masz odnośnie do tej parafii?
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Nazwa parafii: __________________________________________________

Trzy rzeczy, które najbardziej podobają mi się w tej parafii:

Jakie pytania masz odnośnie do tej parafii?
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SESJA GRUPY # 2
Mocne strony naszej grupy i nasze wyzwania
Pamiętamy o naszych 3 imperatywach misji:
1. Powiększanie grona uczniów Jezusa
2. Budowanie wspólnot
3. Inspirowanie do składania świadectw

Odpowiadamy na pytania:
•
•

Co aktualnie jest naszą mocną stroną jako grupy?
Jakie wyzwania są dla nas możliwościami, abyśmy połączyli nasze zasoby i prowadzili
duszpasterstwo w odnowiony sposób?

Rozpoznawanie mocnych stron…
• Skuteczna misja (duszpasterstwo, wychodzenie wspólnoty)
• Możliwość wzrostu
• Budżet operacyjny, budynki i zasoby, które wspierają aktualne i przyszłą
stabilność

Uświadamianie trudności…
• Wyzwania misji (duszpasterstwo, wychodzenie do innych i wspólnota)
• Niepewne perspektywy rozwoju
• Zmniejszające się zasoby i niestabilne budynki, które są przeszkodą do
uzyskania obecnej i przyszłej stabilności

Nazwij mocne strony i wyzwania
Aby nazwać nasze mocne strony i wyzwania musimy:
• Przemyśleć realną sytuację naszej grupy.
• Wykorzystać fundamentalne pryncypia, jako wskazówki do wykonania planu.
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Realia naszej grupy
Jakie są nasze realia?
Informacje, które ukazują stan i tendencje na temat:
• Znacznych zmian demograficznych i etnicznych w naszej grupie.
• Uczestnictwa w Mszach św. w naszej parafii, przystępowania do sakramentów.
• Dochodów operacyjnych i wydatków naszej parafii i szkoły.
• Liczby zapisanych uczniów do szkoły i programu edukacji religijnej.
• Kondycji budynków i ich opłacalność.
Dlaczego mamy brać je pod uwagę?
Aby rozpocząć proces rewitalizacji naszych parafii i szkół szczególnie ważnym
jest, aby w uczciwy sposób przyjrzeć się zmianom demograficznym, kondycji
naszych budynków, jak również zasobom finansowym i ludzkim, a także, aby
zapytać: W jaki sposób najlepiej możemy dzielić się zasobami i strukturami
naszych parafii i szkół, aby stworzyć stabilne warunki do przekazywania w
przyszłości misji Jezusa Chrystusa?

Fundamentalne zasady – porady i
odpowiedzi
Prężne duszpasterstwo wspomagane przez:
• Nowe i żywe sposoby formowania misjonarzy – uczniów.
• Tworzenie kultury przychylnej rozwojowi powołań.
• Wychodzenie do wszystkich grup demograficznych z ofertą edukacji religijnej i
formacji w wierze.
• Odpowiadanie na potrzeby całej wspólnoty.
Księża nie są przeciążeni pracą – posługa sakramentalna, opieka
duszpasterska, zajęcia administracyjne.
Zadbane obiekty są bezpieczne, łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych,
posiadają potencjał rozwoju.
Stabilność finansowa szkoły i parafii
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Grupowanie

Przykład
Grupa Świętych Ludzi
Mocne strony – pielęgnujcie je i na nich budujcie





Różnorodność kulturowa
Wiele okazji dla modlitwy / nabożeństw
Gościnność, serdeczność i przyjazna atmosfera
Dwujęzyczne Msze św. i szkoła

Wyzwania – dopasować zasoby i umacniać się







Malejące uczestnictwo w Mszach św.
Tygodniowa kolekta nie jest wystarczająca
Nieatrakcyjne dla młodych osób
Znaczne długi operacyjne
Kosztowne utrzymanie budynków
Mała liczba zapisów do szkoły i duże koszty utrzymania budynków
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