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21 stycznia 2017
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Wraz z nadejściem nowego roku pragnę zapewnić Was o moich modlitwach w Waszych intencjach, w
intencjach Waszych rodzin i Waszej wspólnoty parafialnej. Ponadto, pragnę podzielić się pewnymi ważnymi
informacjami na temat inicjatywy Odnów mój Kościół.
Jak z pewnością już wiecie, Odnów mój Kościół jest archidiecezjalną inicjatywą skierowaną do
wszystkich członków naszej archidiecezji i do wszystkich naszych wspólnot wiary. Celem inicjatywy Odnów mój
Kościół jest wzmocnienie naszych parafii i uczynienie ich wspólnotami bardziej żywotnymi. Nie jest to nasza
własna inicjatywa, ale odpowiedź na wezwanie Chrystusa, które najpierw usłyszeli uczniowie przywołani w
dzisiejszym czytaniu Ewangelii. Jest nim to samo wezwanie, jakie było obecne we wczesnych dniach Kościoła:
być uczniami Jezusa i podejmować odpowiedzialność za opiekę nad Jego misją w naszych czasach. Inicjatywa
ta rozpoczyna się od podjęcia współpracy w wyniku, której nasze parafie staną się bardziej żywotnymi
wspólnotami formującymi uczniów Jezusa. Oznacza to również bycie bardziej realistycznym w odniesieniu do
naszych ograniczonych ludzkich i materialnych zasobów, jak również dokonanie ewaluacji naszych obecnych
struktur pod kątem możliwości dokonania ich reorganizacji, dzięki czemu zachowamy pokój w obliczu
zmieniającej się rzeczywistości.
Ważną częścią procesu Odnów mój Kościół jest grupowanie parafii. Wysiłki związane z tym dziełem
będą skierowane na planowanie przyszłości i rozeznawanie kierunku, w którym prowadzi nas Bóg. Po
przeprowadzeniu konsultacji, otrzymaniu opinii i komentarzy od księży należących do naszej archidiecezji i od
członków rad parafialnych, ogłaszamy dziś grupowanie parafii. Wasza parafia będzie częścią grupy, która
umożliwi Wam oszacowanie, planowanie i rozeznanie jak w najlepszy sposób sprostać przyszłym potrzebom
zachowując zarówno rozsądek jak i pozostając w zgodzie z przeznaczoną dla nas wolą Bożą.
Wszystkie grupy będą posiadały wskazówki pomocne dla przeprowadzenia procesu i dokonania
rozeznania. Jednakże wszystko rozpoczyna się od budowania relacji pomiędzy parafiami w określonej grupie.
Oznacza to wzajemne poznanie się i być może dzielenie się pewnymi wspólnymi projektami lub wydarzeniami,
takimi jak: rekolekcje, wykłady lub inicjatywy realizowane w ramach służby dla osób znajdujących się w
potrzebie z lokalnej społeczności. Wraz z przekazywaniem w przyszłości porad i wskazówek ułatwiających
wdrażanie programu zostanie rozwinięte bardziej szczegółowe planowanie i rozwinięte zostaną bardziej
szczegółowe instrukcje dotyczące rozeznania. Dziś Wasz ksiądz proboszcz ogłosi listę parafii należących do
Waszej grupy.
Realizacja inicjatywy Odnów mój Kościół będzie z pewnością wymagała pozostawienia poza sobą
stosowanych dotąd i znanych wzorców i wychodzenie poza obszar swojego bezpieczeństwa. Krótko mówiąc,
będzie to związane z podejmowaniem ofiary, co jest obecne i praktykowane w Kościele od zawsze, za każdym
razem, kiedy podejmujemy nowe wyzwania. Jestem przekonany, że jesteśmy zdolni podjąć się tego zadania i
jesteśmy gotowi do zrobienia wszystkiego, co będzie konieczne, aby budować i rozwijać nasze umiejętności
związane z przekazywaniem wiary przyszyłym pokoleniom. Oto, co jest istotne w procesie Odnów mój Kościół.
Zachęcam Was do zaangażowania się w tę inicjatywę i do modlitwy w intencji odniesienia sukcesu.
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