Matki Bożej Gwiazdy Morza – Św. Turybiusza
Aktualności Odnów mój Kościół: maj 2022 r.
Proces rozeznawania
W ciągu ostatnich kilku miesięcy parafie Matki Bożej Gwiazdy Morza i św. Turybiusza 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 tej samej grupy parafii,
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 Wypych są wdzięczni liderom parafii, którzy tworzyli zespół grupy parafialnej, a także
wszystkim parafianom, którzy przekazali swoją opinię podczas procesu rozeznawania decyzji.

Rezultaty
Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kardynał Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago, nasi biskupi pomocniczy i
Rada Kapłańska Archidiecezji spotykali się, aby omówić zalecenie komisji. Na podstawie tych dyskusji i po
modlitwie, kardynał Cupich podjął poniższą decyzję odnośnie do grupy parafii Matki Bożej Gwiazdy Morza i św.
Turybiusza.
•

Obie parafie pozostaną odrębnymi parafiami, zostają jednak zobowiązane do wspólnych działań
duszpasterskich w obrębie każdej z parafii.
o Proboszczem parafii Matki Bożej Gwiazdy Morza pozostanie ksiądz diecezjalny Roger CorralesDiaz.
o Proboszczem parafii św. Turybiusza pozostanie ksiądz należący do zgromadzenia augustianów Bill
Lego, OSA.
▪ Struktura ta będzie, co cztery lata poddawana ewaluacji, zgodnie z harmonogramem
rozeznawania posługi przez ojców augustianów.
▪ Zgromadzenie augustianów jest zobowiązane do pracy w parafii św. Turybiusza do 30
czerwca 2026 r.
o Odprawianie Mszy św. w języku polskim, będzie kontynuowane w parafii św. Turybiusza
dopóki parafia będzie w stanie zapewnić księdza posługującego się językiem polskim.
▪ Wsparcie diecezjalne dla rozwoju duszpasterstwa polonijnego w tej części miasta
będzie się koncentrowało na parafiach: św. Faustyny Kowalskiej, św. Brunona i św.
Ryszarda.

•

W wyniku procesu rozeznawania grupy nie zostaną wprowadzone żadne zmiany strukturalne w
szkole Matki Bożej Gwiazdy Morza.

Następne kroki
• Proces odnowy jest wezwaniem dla naszych parafii, aby w przyszłości, w bardziej wyrazisty i
zrównoważony sposób świadczyć o Jezusie, co umożliwi docieranie do większej liczby osób, poszerzanie
grona uczniów Jezusa Chrystusa oraz budowanie wspólnot i inspirowanie do składania świadectwa w
otaczającym nas świecie.
• Wiemy, że to dopiero początek naszej drogi odnowy. Wszystkie parafie podejmą kolejną fazę odnowy,
skupią się na aktywnej ewangelizacji otaczającego nas świata. Odnowa naszego Kościoła oznacza, iż

•

każdy katolik, każdy poszukujący wiary i każdy, kto kocha Jezusa i Jego Kościół, będzie musiał na nowo
odpowiedzieć sobie na pytanie, co oznacza dla niego bycie uczniem Jezusa oraz, w jaki sposób można
wcielać to w życie każdego dnia.
Czujemy ogromną wdzięczność do wszystkich zaangażowanych w dotychczasowy proces odnowy i
zapewniamy o modlitwie za wszystkich, którzy podejmują kolejny etap tej drogi, na której będą dzielić się
wiarą i ewangelizować tych, którzy pragną głębiej poznawać Jezusa.

