Papież Franciszek mianował trzech nowych biskupów pomocniczych dla Archidiecezji
Chicago
Święcenia biskupie biskupów elektów odbędą się 13 listopada 2020 r.
Chicago – (11 września 2020 r.) – W dniu dzisiejszym Watykan ogłosił, że papież Franciszek
mianował trzech nowych biskupów pomocniczych dla Archidiecezji Chicago: biskupa-elekta Kevina
M. Birminghama, Jeffreya S. Groba i Roberta J. Lombardo, CFR. Święcenia biskupów- elektów
odbędą się w uroczystość św. Franciszka Ksawerego Cabrini, 13 listopada 2020 roku.
„Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za dar nowych biskupów pomocniczych" - powiedział kardynał
Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago. „Każdy z tych wspaniałych kapłanów wniósł wyjątkowy dla
siebie wkład w życie Kościoła i naszego społeczeństwa. Łączy ich ogromny dorobek w zakresie
duszpasterstwa pastoralnego, wierność Ewangelii i inspirujące życia osobiste".
Na chwilę obecną biskup-elekt Kevin Birmingham pozostanie na dotychczasowym stanowisku
dyrektora Departamentu ds. Odnowy i Rozwoju Parafii i Misji (Department of Parish Vitality and
Mission) w Archidiecezji Chicago, biskup-elekt Jeffrey Grob będzie pełnił funkcję wikariusza
generalnego Wikariatu I, a biskup-elekt Robert Lombardo będzie pełnił funkcję wikariusza
generalnego Wikariatu III.
Biskup-elekt Kevin M. Birmingham, mianowany biskupem tytularnym Dolii, urodził się 7
października 1971 roku w Oak Lawn, Ill w rodzinie Jeanette (Larsen) i zmarłego Josepha
Birminghama. Wychowywał się na teranie parafii Matki Bożej Patronki Ridge w Chicago Ridge, gdzie
uczęszczał do publicznego gimnazjum. Ukończył Quigley South High School i spędził dwa lata w
Loyola University Chicago, a następnie przeniósł się do Niles College Seminary, gdzie w 1993 roku
uzyskał licencjat z filozofii w dziedzinie informatyki i matematyki. W 1997 roku ukończył Seminarium
Duchowne St. Mary of the Lake/Mundelein w Mundelein, Ill z tytułem magistra teologii.
Święcenia kapłańskie dla Archidiecezji Chicago biskup-elekt Kevin Birmingham otrzymał z rąk
kardynała Francisa George'a 24 maja 1997 roku. W latach 1997-2001 pełnił funkcję wikariusza w
parafiach Św. Benedykta w Blue Island, Ill oraz w Misji Św. Piotra Clavera w Robbins, Ill, a w latach
2001-2005 wikariusza w parafii Św. Franciszka z Asyżu w Orland Park, Ill. W latach 2005 – 2011
pełnił funkcję proboszcza w parafii Św. Anny w Hazel Crest, Ill., a w latach 2011 – 2014 proboszcza
parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Chicago.
W archidiecezji służył, jako członek Rady Kapłańskiej i Rady ds. Asygnowania Parafii (Placement
Board) oraz jako dziekan Dekanatu III-A. Od listopada 2014 roku do czerwca 2020 roku, kiedy to
objął funkcję dyrektora Departamentu ds. Odnowy i Stałego Rozwoju Parafii i Misji w Archidiecezji
Chicago był sekretarzem administracyjnym kardynała Cupicha. Biskup-elekt Kevin Birmingham
biegle włada językiem hiszpańskim, w którym odprawia Msze św. w parafii Św. Jana Berchmansa w
Chicago.

Biskup-elekt Jeffrey S. Grob, mianowany biskupem tytularnym Abory, urodził się 19 marca 1961 r.
w Madison, Wis. w rodzinie Bonnie (Meinholz) i nieżyjącego już Geralda J. Groba. Wychowywał się
w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w hodowli bydła mlecznego w pobliżu Cross Plains,
Wis. Uczęszczał do gimnazjum Św. Franciszka Ksawerego w Cross Plains oraz do Holy Name High
School Seminary w Madison, Wis. Biskup-elekt Jeffrey Grob uczęszczał również do St. Meinrad
College w St. Meinrad, Ind., a w 1988 roku ukończył Papieskie Kolegium Josephinum w Columbus,
Ohio, uzyskując licencjat w dziedzinie religioznawstwa. Przed uzyskaniem tytułu magistra teologii
pastoralnej w 1992 r. i licencjatu z teologii w 1999 r. z Uniwersytetu St. Mary of the Lake/Mundelein
Seminary w Mundelein, Ill spędził rok na Uniwersytecie Św. Jana w Collegeville, Minn.
W roku 2000 biskup-elekt Jeffrey Grob uzyskał licencjat, a w 2007 roku doktorat z prawa
kanonicznego i doktorat z filozofii na Uniwersytecie św. Pawła w Ottawie w Ontario.
Biskup-elekt Jeffrey Grob został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Chicago przez kardynała
Josepha Bernardina 23 maja 1992 roku. W latach 1992-1998 był rezydentem w parafii Wiary,
Nadziei i Miłosierdzia w Winnetce, gdzie również pełnił posługę wikariusza, w latach 1998-2002
udzielał pomocy podczas weekendów w parafii Św. Bazylego w Ottawie, Ontario. W latach 20082009 był dziekanem Dekanatu IV-D, a w latach 2008-2013 proboszczem parafii Św. Celestyna w
Elmwood Park.
Służył archidiecezji pełniąc, często równocześnie, wiele funkcji, wśród których znajdują się: asystent
kanclerza w latach 1994-1998, sędzia Sądu Apelacyjnego w latach 2003-2013, wikariusz sądowy w
latach 2013-2015, kanclerz w latach 2015-2017, delegat arcybiskupa ds. Niezależnej Komisji
Rewizyjnej od 2010 roku do chwili obecnej, łącznik arcybiskupa ds. świeckich ruchów kościelnych i
nowych wspólnot od 2015 roku do chwili obecnej oraz wikariusz sądowy i wikariusz do spraw
kanonicznych od 2017 roku do chwili obecnej.
Biskup-elekt Robert Lombardo, CFR., mianowany biskupem tytularnym Munaziana, urodził się 4
września 1957 roku w Stamford, Conn. jako syn Emila i Krystyny (Rubino) Lombardo. Uczęszczał do
gimnazjum St. Maurice i katolickiego liceum w Stamford. W 1979 roku uzyskał licencjat z biznesu i
zarządzania w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Notre Dame, Notre Dame, Ind., a w latach
1979-1980 pracował w księgowości publicznej w Price Waterhouse. W 1987 roku otrzymał tytuł
magistra teologii w Maryknoll School of Theology w Ossining, N.Y., a w 1990 roku tytuł magistra w
zakresie doradztwa duszpasterskiego w Iona College, New Rochelle, N.Y.
W 1980 roku biskup-elekt Robert Lombardo wstąpił do zakonu Św. Franciszka w Garrison, N.Y.
Pierwsze śluby zakonne złożył w 1981 roku w klasztorze Maryi Niepokalanej w Garrison, N.Y, a
śluby wieczyste w zakonie franciszkańskim w 1986 roku w Sacred Heart Church w Yonkers, N.Y. 12
maja 1990 roku w katedrze Św. Patryka w Nowym Jorku, z rąk kardynała Jana O'Connora otrzymał
święcenia kapłańskie. Jest on członkiem i założycielem wspólnoty Franciszkańskich Braci Odnowy
(CFR) (Franciscan Friars of the Renewal).

Jako młody zakonnik, biskup-elekt Robert Lombardo pracował na misjach w Boliwii i Hondurasie,
gdzie opiekował się sierotami i dziećmi z ulicy, ponadto organizował programy młodzieżowe na
wschodniej stronie Dolnego Manhattanu i kierował Schroniskiem dla Bezdomnych Ojca Pio na
Bronksie. Pełnił kilka funkcji we wspólnocie Franciszkańskich Braci Odnowy, był tam między innymi
dyrektorem Rezydencji Św. Antoniego, dyrektorem Stowarzyszenia Świeckich, gwardianem klasztoru
Św. Kryspina, dyrektorem kliniki udzielającej bezpłatnych usług medycznych i dentystycznych
Świętego Antoniego i wikariuszem generalnym. Biegle włada językiem hiszpańskim.
Biskup-elekt Robert Lombardo przybył do Chicago w 2005 r. na prośbę kardynała Francisa George'a,
aby powołać misję niesienia pomocy ubogim na zachodniej stronie miasta. Jest on założycielem i
dyrektorem Misji Matki Bożej Anielskiej oraz założycielem i przełożonym Franciszkanów od
Eucharystii w Chicago. Misja, mieszcząca się w West Humboldt Park, prowadzi tzw. spiżarnię z
żywnością i ubraniami dla ubogich, jak również programy dla rodzin i seniorów, organizuje
rekolekcje, obozy biblijne i zajęcia z edukacji religijnej.
W latach 2006 - 2015 roku biskup-elekt Robert Lombardo służył w archidiecezji, jako członek Biura
ds. Solidarności i Godności Ludzkiej oraz jako członek Kapłańskiej Rady Doradczej, w latach 2013 –
2015 był adiunktem w Seminarium Duchownym St. Mary of the Lake/Mundelein Seminary, od 2010
roku do chwili obecnej był członkiem Rady Instytutu ds. Życia Zakonnego, od 2015 roku do chwili
obecnej dziekanem Wikariatu III- A oraz od 2016 roku do chwili obecnej współprzewodniczący
Archidiecezjalnej Inicjatywy Duszpasterskiej w zakresie Ewangelizacji. Jest zaangażowany w
działalność obywatelskich organizacji w Chicago, w latach 2008 - 2010 był członkiem zarządu
Koalicji na Rzecz Bezdomnych, a obecnie jest członkiem zarządu YMCA of Metro Chicago.
Informacje o Archidiecezji Chicago
Archidiecezja Chicago jest trzecią co do wielkości archidiecezją w Stanach Zjednoczonych. Służy
ponad 2.2 miliona katolików w 291 parafiach w powiatach Cook i Lake o łącznej powierzchni 1411
mil kwadratowych. Archidiecezja, której pasterzem jest kardynał Błażej J. Cupich, zatrudnia ponad
15 000 pracowników w swoich systemach i inicjatywach duszpasterskich, w tym w katolickiej
organizacji charytatywnej Caritas (Catholic Charities), największej w regionie organizacji usług
społecznych typu non-profit. Archidiecezja ma również jedno z największych seminariów
duchownych w kraju. 199 szkół podstawowych i średnich archidiecezji należy do systemu szkół
katolickich Archidiecezji Chicago, który stanowi największą grupę szkół prywatnych w Stanach
Zjednoczonych i jest laureatem największej liczby nagród Blue Ribbon przyznawanych przez
Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych.
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