Frassati i Lake Zurich – aktualności Odnów mój Kościół: grudzień 2021 r.
Proces rozeznawania
Sześć lat temu, Kardynał Cupich wezwał wszystkich katolików i wszystkie parafie archidiecezji do dzieła
odnowy. W ciągu ostatniego roku parafie Franciszka Salezego, Santa Maria del Popolo, Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego były zaangażowane w proces rozeznawania decyzji w
ramach inicjatyw Odnów mój Kościół (RMC). Zespół ds. Informacji Zwrotnych i Rozeznawania (GFDT), w skład
którego weszli reprezentanci każdej ze wspólnot, spotykał się w celu dokonania przeglądu i rozeznania jak
odpowiedzieć na wezwanie do odnowy parafii należących do ugrupowania, włączając w to wszelkie potencjalne
zmiany w strukturach parafialnych.
W oparciu o spotkania i dyskusje z większą społecznością parafialną, komisja przedłożyła raport zwrotny do
archidiecezji. Archidiecezjalna Komisja ds. Norm i Rekomendacji (Archdiocesan Standards and
Recommendations Commission) w skład, której weszli przedstawiciele z całej Archidiecezji Chicago zapoznała
się z raportem zwrotnym oraz z innymi materiałami i informacjami, w tym podsumowaniami finansowymi oraz
kierunkami, w których podążają parafie i grupa.
Kardynał Cupich i biskup Grob są wdzięczni liderom parafii, którzy tworzyli zespół grupy parafialnej i gromadzili
się w ciągu ostatniego roku, a także wszystkim parafianom, którzy przekazali swoją opinię podczas procesu
rozeznawania.
Rezultaty

Ostatnio kardynał Blase J. Cupich, arcybiskup Chicago, biskupi pomocniczy archidiecezji oraz Rada
Prezbiterialna archidiecezji spotkali się, aby przedyskutować zalecenia komisji. Na podstawie tych dyskusji i
po modlitwie kardynał Cupich podjął poniższą decyzję odnośnie do struktur parafialnych grupy Frassati i Lake
Zurich.
• Każda z parafii zachowa swoją obecną strukturę.
Kardynał Cupich potwierdził opinie zwrotne, że formalne zjednoczenie jakiejkolwiek parafii nie
byłoby owocne dla dobra odnowy.
o Komisja RMC z radością przyjęła informacje o dziełach odnowy już rozpoczętych w każdej z parafii i
o zobowiązaniu każdej parafii do kontynuowania drogi odnowy z jeszcze głębszym
zaangażowaniem.
o Kardynał Cupich potwierdza wizję zespołu grupy parafii, że ciągła praca, szczególnie w
dziedzinie ewangelizacji i reewangelizacji parafian, będzie konieczna, aby odnowić w
parafianach świadomość bycia uczniami Jezusa. Wiemy, że tylko uczniowie Jezusa mogą
zapraszać i inspirować innych uczniów Jezusa.
o Papież Franciszek wzywa nas, abyśmy byli nie tylko uczniami Jezusa, ale uczniamimisjonarzami, którzy dzielą się Dobrą Nowiną o Jezusie z otaczającym nas światem, który
pragnie Jezusa, tęskni za Nim i, który chce Go poznać.
o Wezwanie inicjatywy Odnów mój Kościół, aby pomnażać grono uczniów Jezusa, będzie nadal
stanowiło misję w nadchodzących dziesięcioleciach.
W wyniku procesu rozeznawania grupy nie zostaną wprowadzone żadne zmiany strukturalne w szkole
Akademii Katolickiej Frassati, ani w szkole św. Franciszka Salezego.
Parafie St. Mary of the Annunciation, Santa Maria del Popolo i Transfiguration pozostają zaangażowane
we wspieranie Frassati Catholic Academy.
o

•
•

Następne kroki
Wspólnoty parafialne będą kontynuować kolejną fazę odnowy, koncentrując się na dynamicznej ewangelizacji
otaczającego nas świata. Wasze parafie, przy szczególnym wsparciu koordynatorki ds. dynamicznego rozwoju
parafii Eleanor Segraves i zespołu ewangelizacji archidiecezji, będą nadal budować nową rzeczywistość,
koncentrując się na pomnażaniu uczniów Jezusa i wspieraniu uczniów w stawaniu się uczniami - misjonarzami
w dziele ewangelizacji. Proces odnowy wzywa nas, abyśmy w przyszłości w bardziej wyrazisty i zrównoważony
sposób świadczyli o Jezusie, co umożliwi docieranie do większej liczby osób, by poszerzać grono uczniów
Jezusa Chrystusa, budować wspólnoty i inspirować do składania świadectwa w otaczającym nas świecie.

