PRZEWODNIK DO
DYSKUSJI O KSIĄŻCE
BOŻA ODNOWA
(DIVINE RENOVATION)
Pomoc dla osób indywidualnych i grup parafialnych
w przygotowaniu do procesu Odnów mój Kościół

Inicjatywa Odnów mój Kościół nie jest ryzykiem, ani też
nie zachowujemy się jak niefrasobliwi poszukiwacze
wrażeń, ale jak ci, którzy dostrzegają przed sobą
duży potencjał i jak ci, których prowadzi Duch Boży.
Podobnie jak zaobserwował to papież Jan Paweł II: to
w wierze otwiera się przed nami rozległy ocean, a my
wspólnie podejmujemy tę drogę, zawsze polegając na
prowadzeniu Chrystusa.
— Kardynał Błażej J. Cupich

Moduł 1

Nadzieja

CEL TEGO PRZEWODNIKA
Odnów mój Kościół jest procesem odnowy zarówno duchowej jak i strukturalnej, której celem jest ciągłe powiększanie grona uczniów Jezusa,
budowanie wspólnot i inspirowanie wiernych do dawania innym świadectwa.
Zbawiennym dla każdego z nas i naszych parafian, kiedy wkraczamy w ten
proces, jest używanie tego samego języka, widzenie procesu w szerszej
perspektywie i przyjęcie postawy gotowości do podejmowania działań.
Zdjęcie: Alexander Gouletas

Kiedy będziemy iść do
przodu, będziemy
pewnymi krokami kroczyć
nową drogą. Uda się
nam to dzięki wcielaniu
w życie trzech zasad
misyjnych. Naszym
celem jest powiększanie
grona uczniów Jezusa,
budowanie wspólnot
i inspirowanie świadków
wiary. Ważne jest, abyśmy
pośród wszystkich przeszkód i zakrętów na drodze,
która jest przed nami, wciąż pamiętali o tych trzech
celach.

Przeczytanie książki księdza Jamesa Mallona Divine Renovation i dyskusja
nad nią jest wspaniałym punktem wyjścia w tym procesie. Zadaniem tej
książki jest przekazanie innym historii parafii i opowieści o jej duchowej i
strukturalnej przemianie. Dzięki niej nastąpiło zwiększenie wspólnotowego
i indywidualnego zaangażowania całej wspólnoty wiary. Książka mówi o
powszechnych regułach odnowy mających zastosowanie dla wszystkich
(jak na przykład dla grupy liderów, dla stworzenia jasnego planu ewangelizacji,
wprowadzania inspirujących liturgii i koncentracji na liderach świeckich),
a równocześnie mówi o konkretnych doświadczeniach księdza Mallona
i jego grupy. Poradnik ten może być materiałem pomocniczym dla osób
indywidualnych i grup parafialnych do lepszego zrozumienia możliwości,
jakie niesie z sobą proces odnowy i może również służyć pomocą w przygotowaniu do inicjatywy Odnów mój Kościół.
W oparciu o doświadczenia wielu grup i osób indywidualnych (np. biskupów,
księży, zakonników, diakonów, pracowników świeckich parafii, osób
świeckich i wielu innych) i ich wkład, Archidiecezja Chicago wypracowała
siedem znaków prężnej parafii. Podczas czytania i dyskusji nad treścią Divine
Renovation zastanów się nad tymi siedmioma znakami i nad tym w jaki
sposób obecne są one w Twoim osobistym życiu i w życiu Twojej wspólnoty
parafialnej. Siedem znaków prężnej parafii to:
• Kultura ewangelizacji
• Ciągła formacja i zaangażowanie jako uczniowie Jezusa
• Bogate, dynamiczne nabożeństwa
• Bogate życie wspólnotowe
• Zobowiązanie na rzecz służby innym
• Zapał w promowaniu powołań
• Odpowiedzialna administracja
Każdy z ośmiu modułów jest w niniejszym przewodniku połączony z rozdziałem (lub częścią rozdziału) książki Divine Renovation i posiada zestaw
kluczowych wniosków, pytań do dyskusji i ćwiczeń pomocnych w refleksji
nad przeczytanym tekstem. Treści zawarte w przewodniku są przekazane
do użytku parafii jako materiały pomocne w prowadzeniu konwersacji,
planowaniu i zaangażowaniu wspólnoty w przygotowaniu do podjęcia
procesu odnowy.
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SPIS TREŚCI
1.

NADZIEJA

Wstęp do Divine Renovation i rozdział 1 (str. od 9 do 25)

2.

FRUSTRACJA
Divine Renovation rozdział 2 i 3 (str. od 27 do 58)

3.

NIEPOKÓJ

Divine Renovation rozdział 4 (str. od 59 do 86)

4.

CIEKAWOŚĆ
Divine Renovation rozdział 5 (str. od 87 do 122)

5.

WDZIĘCZNOŚĆ
Divine Renovation rozdział 5 (str. od 123 do 164)

6.

ZAUFANIE

Divine Renovation rozdział 5 (str. od 164 do 195)

7.

RADOŚĆ

PORADNIK UŻYTKOWNIKA
DLA MAŁEJ GRUPY
Zbierz małą grupę osób z Waszej parafii (np. członków Waszej grupy
zaangażowanej w Odnów mój Kościół, pracowników parafii, członków
rady parafialnej, rady finansowej, szkolnej grupy doradczej, rodziców ze
szkoły, świeckich i duchownych liderów grup parafialnych) i podejmijcie
zobowiązanie, że jako grupa przeczytacie i wspólnie przedyskutujecie
książkę Divine Renovation.

SPOTKANIA
Ukończ osiem modułów przygotowanych w celu przygotowania i prowadzenia dyskusji nad Divine Renovation podczas cotygodniowych lub
codwutygodniowych spotkań.

PRZECZYTAJ I PRZEMYŚL
Poproś, aby przed spotkaniem grupowym każdy z uczestników
przeczytał wyznaczony tekst i dokonał osobistej refleksji nad każdym
z modułów.

SPOTKANIE
Spotykajcie się raz w tygodniu (lub raz na dwa tygodnie, jeśli Wasza
mała grupa wybierze tę opcję), by wspólnie się modlić, prowadzić
dyskusje i podzielić się refleksją nad przeczytanym tekstem.

MODLITWA
Spotkania rozpoczynajcie od modlitwy i krótkiej refleksji nad
sugerowanym fragmentem Ewangelii. Każde ze spotkań zakończcie
również modlitwą.

DYSKUSJA
W grupie, w celu przeprowadzenia dyskusji, wykorzystujcie pytania do
dyskusji, dzielcie się swoimi reakcjami i refleksjami. Zadbajcie o to, aby
każdy był włączony do dyskusji i miał możliwość wyrażania swojego
własnego punktu widzenia.

Divine Renovation rozdział 6 (str. od 197 do 232)

8.

INSPIRACJA

Divine Renovation rozdział 7 i podsumowanie (str. od 233 do 282)
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NADZIEJA

CZYTANIE Z EWANGELII: Łukasz 1, 26–38 (Zwiastowanie i nawiedzenie)

OKAZJA DO OSOBISTEJ REFLEKSJI:

Co masz nadzieję osiągnąć dzięki procesowi odnowy?
W swoim osobistym życiu

LEKTURA KSIĄŻKI DIVINE RENOVATION: Wstęp: Domek z kart. Rozdział pierwszy: Dom
modlitwy. Pamiętając o swojej tożsamości. (str. 9–25)

W życiu Waszej parafii

FUNDAMENTALNE
PRZESŁANIE ROZDZIAŁU

W Waszej dzielnicy lub miejscowości

• Spośród wszystkich kryzysów, które współ-

cześnie miały i mają miejsce w Kościele
„naszym najgłębszym kryzysem jest kryzys
tożsamości… zapomnieliśmy kim jesteśmy
i do czego jako Kościół zostaliśmy wezwani”.
(str. 13)

• Jeśli istniejemy dla realizacji misji, to co jest

misją Kościoła? Jezus wyznaczył cztery
zadania: idź, działaj, chrzcij i nauczaj. Zadanie
powiększania grona uczniów Jezusa jest tu
kluczowe. (str. 19–20)

• Uczeń Jezusa jest „zaangażowany w trwający
całe życie proces uczenia się od Jezusa
i o Jezusie” (str. 20). Nie jesteśmy „jedynie
powołani do tego, aby powiększać grono
wierzących lub ‘praktykujących katolików’,
ale mamy zapraszać innych do bycia uczniami
Jezusa”. (str. 22)

• „Bycie Kościołem uczniów Jezusa… jest jedynie

częścią naszego powołania”. Musimy również
wychodzić do innych i wypełniać to, co wypływa
z naszej natury misyjnej dzielenia się Jezusem
z innymi i ewangelizowania. (str. 24)

PYTANIA DO DYSKUSJI
• Jeśli miałbyś użyć tylko jednego słowa do

opisania celu istnienia Waszej parafii, to, jakie
byłoby to słowo?

• Jeśli Twoi parafianie mieliby użyć tylko

jednego słowa do opisania celu istnienia
Waszej parafii, to, jakie byłoby to słowo?

• Co dzisiaj dzieje się w Waszej parafii?
• W jaki sposób Wasza parafia żyje przykazaniem poszerzania grona uczniów Jezusa?
W jaki sposób Ty osobiście wypełniasz to
przykazanie w swoim życiu poprzez zaproszenie innych?

ZNAK PRĘŻNEJ PARAFII #1:
KULTURA EWANGELIZACJI
Opis:

Zapraszanie ludzi do spotkania z Jezusem Chrystusem, które prowadzi ich do
zaufania Jezusowi, pójscia za Nim i do stawania się Jego uczniem.

Refleksja:

W odniesieniu do tego znaku pomyśl o swojej osobistej wizji parafii, jej rzeczywistości,
możliwościach i stojącymi przed nią wyzwaniami. Swoje refleksje zapisz poniżej.

• Czy Wasi parafianie mówią o Jezusie czy są

bardziej skupieni na Kościele lub księżach?
Czy mówią o relacji z Jezusem lub raczej dzielą
się intelektualnymi rozważaniami na temat
Kościoła?

• W jaki sposób spotkałeś Jezusa w swoim życiu
(np. w sakramentach świętych, w modlitwie,
przez ludzi, w duszpasterstwie, przez
nabożeństwa)?

WIZJA

RZECZYWISTOŚĆ

MOŻLIWOŚCI

WYZWANIA
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Moduł 1: Nadzieja

Moduł 1: Nadzieja
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FRUSTRACJA
CZYTANIE Z EWANGELII: Łukasz 4, 1–13 (Kuszenie Jezusa na pustyni)

OKAZJA DO OSOBISTEJ REFLEKSJI:

Jakie frustracje odczuwasz rozpoczynając proces
odnowy?
W swoim osobistym życiu

LEKTURA KSIĄŻKI DIVINE RENOVATION: : Rozdział drugi: Odbuduj mój dom. Rozdział
trzeci: Dom cierpienia. (str. 27–58)

W życiu Waszej parafii

FUNDAMENTALNE
PRZESŁANIE ROZDZIAŁU

W Waszej dzielnicy lub miejscowości

• Korzenie naszego aktualnego koncentrowania

się na ewangelizacji wywodzą się z Soboru
Watykańskiego II. Rozpoczynając od św. Jana
Pawła II, który stworzył termin „nowa ewangelizacja”, każdy kolejny papież, a więc Benedykt
XVI, który kładł nacisk na „osobiste spotkanie
i osobistą relację z Jezusem” i papież
Franciszek, pogłębili rozumienie ewangelizacji.
(str. 27–41)

• Jednak, pomimo rozmów na temat ewange-

lizacji podjętych po Soborze Watykańskim II,
“nasz Kościół jest chory. Źródłem tej choroby
jest dogłębne zapomnienie naszej najgłębszej
tożsamości, tego, że jesteśmy Kościołem
misyjnym, ‘wezwanym, by wychodzić poza
swoje granice’”. (str. 43)

• Aby nastąpiło uzdrowienie, najpierw musimy

rozpoznać cierpienie, zrozumieć je, wyciągnąć
z niego wnioski i ostatecznie ofiarować je
Bogu. (str. 44)

• W Kościele jest dużo bólu, „nasz ból może stać
się cierpieniem… a cierpienie może zostać
odkupione”. (str. 57) Nie możemy zatrzymywać się jedynie nad rozpoznaniu bólu —
„Odkupienie płynące z naszego cierpienia…
[wzywa nas] do działania, do wprowadzania
zmian i podejmowania reform”. (str. 58)

PYTANIA DO DYSKUSJI
• W jakim stopniu Wasza parafia umożliwia realizację „powszechnego wezwania do świętości”
i „powszechnego wezwania do pełnienia misji”
Soboru Watykańskiego II? Czy pole działania
Waszej parafii wychodzi poza zarejestrowanych parafian? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

• Jakiego bólu i cierpienia doświadczyłeś w

ostatnich latach? Co było powodem tego bólu
i cierpienia? W jaki sposób miało ono wpływ
na Twoje zobowiązania podjęte na rzecz
Kościoła?

ZNAK PRĘŻNEJ PARAFII #2:
FORMACJA I NAŚLADOWANIE JEZUSA
Opis:

Ciągły wzrost duchowy i otwarcie się na process nawrócenia.

• Czy skandal wywołany nadużyciami seksual-

Refleksja:

W odniesieniu do tego znaku pomyśl o swojej osobistej wizji parafii, jej rzeczywistości,
możliwościach i stojącymi przed nią wyzwaniami. Swoje refleksje zapisz poniżej.

• W jaki sposób, na przestrzeni czasu, zmieniło

WIZJA

nymi niektórych duchownych miał wpływ na
Twoje zobowiązania podjęte na rzecz Kościoła?
się Twoje zaufanie okazywane księżom,
osobom zakonnym i Kościołowi?

• Czy doświadczyłeś konfliktów kulturowych
i etnicznych? Jaki sposób wpłynęły one na
wspólnotę?

RZECZYWISTOŚĆ

• Czy widziałeś jak działa uzdrowienie w Twoim

osobistym życiu, w życiu Twojej parafii lub
w jeszcze szerszej przestrzeni, jaką jest Kościół?
Czy dotyka ono kwestii bólu i cierpienia?
Co można zrobić, aby kontynuować proces
uzdrowienia? Co może stanąć na przeszkodzie
uzdrowieniu?

• Czy jesteś dumny z tego, że jesteś katolikiem?

MOŻLIWOŚCI

WYZWANIA

Dlaczego tak lub dlaczego nie?
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Moduł 2: Frustracja

Moduł 2: Frustracja
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NIEPOKÓJ

CZYTANIE Z EWANGELII: Łukasz 2, 40–50 (Znalezienie Jezusa w świątyni)

OKAZJA DO OSOBISTEJ REFLEKSJI:

Co Ciebie niepokoi w związku z procesem odnowy?
W swoim osobistym życiu

LEKTURA KSIĄŻKI DIVINE RENOVATION: Rozdział czwarty: Wyrzucanie śmieci. Czego
musimy się pozbyć, jeśli będziemy odbudowywać wspólnotę? (str. 59–86)

W życiu Waszej parafii

FUNDAMENTALNE
PRZESŁANIE ROZDZIAŁU

W Waszej dzielnicy lub miejscowości

• Dzisiejszy pelagianizm (omawiany w czwartym

rozdziale, początek na stronie 62) może zostać
zdefiniowany na dwa sposoby: „Katolik, który
postrzega życie chrześcijańskie, jako listę
przedmiotów do załatwienia.” Lub „Katolik,
który nie rozumie łaski i zbawienia opartego na
Ewangelii i nauczaniu Kościoła, ale na swoim
poczuciu absolutnej autonomii i podstawowej
uprzejmości dla innych”. (str. 70–71)

• „To karygma otwiera serca ludzkie. To karygma
Dobrej Nowiny zbawienia musi być jasno przekazywana ludziom, tak, aby ją usłyszeli i zrozumieli”. (str. 71)

• „Klerykalizm jest ostatecznie tłumieniem

naszej tożsamości chrzcielnej” uznającym,
że osobami wezwanymi do świętości, do
pełnienia misji, do dawania świadectwa,
ewangelizowania i do wzrastania w dojrzałość
wiary są jedynie księża lub duszpasterze
świeccy. Tymczasem jest to odpowiedzialność
spoczywająca na wszystkich ochrzczonych.
(str. 73–74)

• Celem grupy duszpasterskiej osób świeckich

PYTANIA DO DYSKUSJI
• Czy Twoim zdaniem wytłumaczenie pelagianizmu i jansenizmu ma sens? Gdzie dostrzegasz pozostałości wpływu tego fałszywego
nauczania w Kościele katolickim?

• W jaki sposób to fałszywe nauczanie pelagianizmu i jansenizmu przeszkadza w głoszeniu
Dobrej Nowiny w Twojej parafii i w pracy
duszpasterskiej?

ZNAK PRĘŻNEJ PARAFII #3:
DYNAMICZNE NABOŻEŃSTWA

• Gdzie widziałeś wpływy klerykalizmu w Koś-

Opis:

Nabożeństwa zachęcające innych do udziału, muzyka podnosząca na duchu, interesujące homilie i dobrze uformowani ministrowie świeccy.

• Jak opisałbyś relacje pomiędzy księżmi, oso-

Refleksja:

W odniesieniu do tego znaku pomyśl o swojej osobistej wizji parafii, jej rzeczywistości,
możliwościach i stojącymi przed nią wyzwaniami. Swoje refleksje zapisz poniżej.

ciele katolickim?

bami zakonnymi, a świeckimi w swojej parafii?

• Jak samozadowolenie, pasywność i bierność
wpłynęły na Twoją parafię i Twoją pracę
duszpasterską?

WIZJA

• Dlaczego jest dla nas ważnym pobudzać i zachęcać świeckich, by odpowiadali na swoje
wezwanie do świętości?

RZECZYWISTOŚĆ

MOŻLIWOŚCI

i księży jest „zapraszanie innych i dawanie im
narzędzi do działalności duszpasterskiej, by
Kościół mógł się rozwijać i wzrastać”. (str. 83)

WYZWANIA
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Moduł 3: Niepokój

Moduł 3: Niepokój
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CIEKAWOŚĆ
CZYTANIE Z EWANGELII: Jan 1, 35–42 (Powołanie uczniów)

LEKTURA KSIĄŻKI DIVINE RENOVATION: Rozdział piąty: Położenie fundamentów. W jaki
sposób przemieniać kulturę wspólnoty parafialnej? (pierwsza część str. 87–122)
Uwaga: Trzy poniższe części będą koncentrowały się na rozdziale piątym książki. Kiedy będziesz czytać
o działaniach ks. Mallona i jego grupy w ich parafii i będziesz zastanawiać się nad nimi, ważne jest, abyś
koncentrował się nad zastosowanymi przez nich regułami, a nie nad praktyczną stroną ich działań. Spoglądaj
ponad to co robili, próbuj „kopiować i wklejać” ich proces i znajdować intencje stojące za ich działaniami.

FUNDAMENTALNE
PRZESŁANIE ROZDZIAŁU
• Aby rozpocząć proces odbudowywania,

należy rozpocząć od fundamentów. Kultura
jest tym, co naprawdę ma wartość, nie jedynie
w słowach, ale bardziej w działaniu lub jego
braku. (str. 89)

• Eucharystia jest źródłem i szczytem naszej

wiary — jest to święty rytuał, który musi
znajdować się w centrum naszych duszpasterskich wysiłków i nie może ulec kompromisowi
minimalizacji i wygody. (str. 95–100)

• Świadomie zapraszajcie innych do swojej

parafii. Stwórzcie mechanizm zapraszania
i zachęcania osób o różnorodnym przekroju
wiekowym i pochodzących z różnych
środowisk do doświadczania swojej wiary, do
zdobywania informacji o wierze, do życia nią
i dzielenia się nią z innymi. (str. 101–110)

• Muzyka jest integralną częścią liturgii.

Pragnienie pięknej muzyki jest powszechne —
posiadanie różnorodnych rodzajów wspaniałej
muzyki ubogaca liturgiczne doświadczenia
wszystkich uczestników zgromadzenia liturgicznego. (str. 110–122)
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Moduł 4: Ciekawość

OKAZJA DO OSOBISTEJ REFLEKSJI:

Co pobudza Twoją ciekawość w związku z procesem
odnowy?
W swoim osobistym życiu

W życiu Waszej parafii

W Waszej dzielnicy lub miejscowości

PYTANIA DO DYSKUSJI
• W jaki sposób aktualne wykorzystywanie

czasu, talentów i zasobów może opisać kulturę
Waszej parafii i wartości, jakimi ona żyje?

• Priorytetowe traktowanie weekendu:

Które miejsce w rankingu najważniejszych
weekendowych wydarzeń w Waszej parafii
zajmuje Msza św.? Czy różni się to od Twojego
własnego życia? Co robisz, aby celebrowanie
liturgii podczas weekendu było szczególnym
doświadczeniem?

• Gościnność: Co czułbyś, gdybyś był nową

osobą po raz pierwszy przekraczającą próg
Waszej parafii? Kto by Cię tam powitał i jak byś
się czuł? W jaki sposób przyjmowanie nowych
osób może być zróżnicowane w zależności od
ich wieku, rasy, czy grupy etnicznej?

• Muzyka podnosząca na duchu: Jak ktoś

mógłby opisać nastrój wprowadzany przez
muzykę w Waszym kościele? Czy Wasze duszpasterstwo muzyczne jest zróżnicowane?
Czy parafianie „w pełni, świadomie i aktywnie
uczestniczą” w liturgii? Dlaczego tak lub
dlaczego nie?

ZNAK PRĘŻNEJ PARAFII #4:
BOGATE ŻYCIE WSPÓLNOTOWE
Opis:

Wspólnota wierzących, której członkowie znają się, są kochani i wspierani w realizacji
swojego powołania do świętości.

Refleksja:

W odniesieniu do tego znaku pomyśl o swojej osobistej wizji parafii, jej rzeczywistości,
możliwościach i stojącymi przed nią wyzwaniami. Swoje refleksje zapisz poniżej.

WIZJA

RZECZYWISTOŚĆ

MOŻLIWOŚCI

WYZWANIA

Moduł 4: Ciekawość
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5

WDZIĘCZNOŚĆ
CZYTANIE Z EWANGELII: Jan 2, 1–11 (Wesele w Kanie)

OKAZJA DO OSOBISTEJ REFLEKSJI:

Za co jesteś wdzięczny w czasie procesu odnowy?
W swoim osobistym życiu

LEKTURA KSIĄŻKI DIVINE RENOVATION: : Rozdział piąty: Położenie fundamentów. Jak
przemieniać kulturę wspólnoty parafialnej. (Część druga str. 123–164)

W życiu Waszej parafii

FUNDAMENTALNE
PRZESŁANIE ROZDZIAŁU

W Waszej dzielnicy lub miejscowości

• Homilie powinny być „świadomie głoszone

w ten sposób, aby przemawiały do całego
człowieka — do jego umysłu, serca, sumienia
i woli”. (str. 125)

• Poczucie przynależności jest kluczowe w

budowaniu mocnej wspólnoty. „Stary model
zachowywania się, wiary i przynależności
został odwrócony… to w co wierzymy jest
przemienione nie przez kaznodziejstwo
i nauczanie, ale przez budowanie zaufania
przez relacje, okazywanie innym uwagi, przez
poczucie przynależności”. (str. 139)

• Kluczowym wyznacznikiem zdrowej wspólnoty
jest zaangażowanie. Jest to „poczucie przynależności, psychiczna łączność z lokalnym
Kościołem i jego misją, a także poczucie uczestnictwa w tworzeniu tego, co się dzieje
w Kościele i wpływ na to, dokąd On zmierza”.
(str. 150)

• Zdrowe i rozwijające się kościoły „mają jasne

oczekiwania w stosunku do swoich członków
i nie boją się wyrażać ich w sposób, dzięki
któremu budowana jest wspólnota i, który
zachęca wiernych do uczestnictwa”. (str. 153)

PYTANIA DO DYSKUSJI
• Homilie: Czy homilie głoszone w Twojej parafii
zachęcają do osobistego i wspólnotowego
wzrostu? Jak księża i diakoni przyjmują informacje zwrotne od wiernych na temat swoich
homilii? W jaki sposób szukają informacji
zwrotnych na ich temat?

• Bogata wspólnota: Co przyciąga ludzi do

Waszej wspólnoty? Co zatrzymuje ich w Waszej
wspólnocie? Kto powiedziałby, że czuje się tu,
jakby należał do wspólnoty, a kto tak by tego
nie powiedział? Czy w Waszej parafii ludzie
czują się jak w ekskluzywnym klubie, czy raczej
jak w miejscu, gdzie szczerze przyjmuje się
nowo przybyłych? Jaki wpływ na misję Waszej
parafii mają potrzeby Waszego sąsiedztwa?

• Jasne oczekiwania: Czy Wasza parafia ma

jasne oczekiwania względem samej siebie?
Czy parafianie wiedzą jakie są oczekiwania
parafii względem nich? Czy Wasza parafia
angażuje osoby ze wszystkich grup wiekowych
w taki sposób, by każdy znał oczekiwania
parafii względem niego w każdym czasie?

ZNAK PRĘŻNEJ PARAFII #5:
ZOBOWIĄZANIE NA RZECZ SŁUŻBY INNYM
Opis:

Służba osobom w potrzebie, szczególnie tym z marginesów społecznych przez podejmowanie zobowiązania wychodzenia do innych w ramach pełnienia swojej misji.

Refleksja:

W odniesieniu do tego znaku pomyśl o swojej osobistej wizji parafii, jej rzeczywistości,
możliwościach i stojącymi przed nią wyzwaniami. Swoje refleksje zapisz poniżej.

WIZJA

RZECZYWISTOŚĆ

MOŻLIWOŚCI

• To, czego parafianie mogą oczekiwać od

wspólnoty parafialnej i czego parafia oczekuje
od parafian powinno być jasno wyrażane.
(str. 156–162)
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Moduł 5: Wdzięczność

WYZWANIA

Moduł 5: Wdzięczność
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6

ZAUFANIE
CZYTANIE Z EWANGELII: Marek 4, 35–41 (Jezus w łodzi)

OKAZJA DO OSOBISTEJ REFLEKSJI:

W jaki sposób będziesz budował zaufanie podczas
procesu odnowy?
W swoim osobistym życiu

LEKTURA KSIĄŻKI DIVINE RENOVATION: Rozdział piąty: Kładzenie fundamentów. W jaki
sposób przemieniać kulturę wspólnoty parafialnej. (Część trzecia str. 164–195)

W życiu Waszej parafii

FUNDAMENTALNE
PRZESŁANIE ROZDZIAŁU

W Waszej dzielnicy lub miejscowości

• Szukaj, aby znaleźć i zainwestować w talenty

dane ludziom przez Boga. Kiedy ludzie kierują
innymi służą im wykorzystując do tego swoje
umiejętności, wywierają wspaniały wpływ na
innych. (str. 166–167)

• Istnieje potrzeba tworzenia zarówno „tymcza-

sowej formacji, u podstaw której leży wspólnota, jak i formacji w stałych grupach. Ludzie
czują w nich prawdziwą przynależność i w nich
naprawdę otaczani są opieką”. (str. 175)

• Doświadczenie Ducha Świętego było kluczowe
dla początków nowego Kościoła i dla nowej
ewangelizacji. Naszym problemem obecnie
jest to, że „wciąż czujemy się coraz bardziej
komfortowo myśląc o Duchu Świętym, zamiast
doświadczać Ducha”. (str. 128)

• Musimy poza liturgią stwarzać okazje do oso-

bistego zapraszania tych, którzy nie są zaangażowani w życie Kościoła, czują się rozczarowani Kościołem lub nie pozostają z Nim
w łączności i oferować im przestrzeń, w której
będą mogli się angażować. (str. 191–194)
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Moduł 6: Zaufanie

PYTANIA DO DYSKUSJI
• Inicjatywy duszpasterskie budowane na

zaletach i mocnych stronach wiernych: W jaki
sposób rozpoznajemy mocne strony naszych
parafian? Jak je pielęgnujemy, formujemy
i czy doceniamy je w realizacji naszych dzieł
duszpasterskich? Czy mamy program lub
stosujemy jakieś sposoby, aby oceniać mocne
strony naszych wiernych i łączyć je z potrzebami parafii i Kościoła w szerszym wymiarze?
W jaki sposób Ty sam możesz wykorzystać
swoje talenty i umiejętności, aby rozprzestrzeniać misję Kościoła?

• Małe wspólnoty/małe grupy: Czy w Waszej

parafii działają małe grupy, które rozwijają swoją
wiarę i dzielą się nią z innymi? Czy dostrzegasz
ich wartość? Czy liderzy tych grup są kompetentni i czy przeszli przez odpowiednie
szkolenia?

• Duch Święty: Jak dostrzegasz Ducha Świętego
w pracy w swojej parafii? Jak inni dostrzegają
Ducha Świętego w Waszej parafii? Czy ludzie
mówią o tym i czy dzielą się tym z innymi?

• Stajemy się Kościołem zapraszającym: Jeżeli

miałbyś zaprosić gościa do swojej parafii, to do
czego byś go zaprosił? Kto był ostatnią osobą,
którą zaprosiłeś do parafii? Kiedy to było i dlaczego go zaprosiłeś? Co może powstrzymywać
Cię lub innych od zapraszania nowych osób do
parafii? Czy niedzielna Msza św. powinna być
pierwszym wydarzeniem, na które chciałbyś
kogoś zaprosić? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

ZNAK PRĘŻNEJ PARAFII #6:
WSPIERANIE POWOŁAŃ
Opis:

Odpowiadanie na powołanie i towarzyszenie innym, by pielęgnować i dbać
o powołanie.

Refleksja:

W odniesieniu do tego znaku pomyśl o swojej osobistej wizji parafii, jej rzeczywistości,
możliwościach i stojącymi przed nią wyzwaniami. Swoje refleksje zapisz poniżej.

WIZJA

RZECZYWISTOŚĆ

MOŻLIWOŚCI

WYZWANIA

Moduł 6: Zaufanie
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RADOŚĆ

CZYTANIE Z EWANGELII: Mateusz 5, 1–12 (Błogosławieństwa)

OKAZJA DO OSOBISTEJ REFLEKSJI:

Czy masz nadzieję na doświadczenie radości podczas
procesu odnowy? O jakiej radości myślisz?
W swoim osobistym życiu

LEKTURA KSIĄŻKI DIVINE RENOVATION: Rozdział szósty: Drzwi frontowe. Sakramenty,
jako nasza najlepsza okazja do działalności duszpasterskiej. (str. 197–232)

W życiu Waszej parafii

FUNDAMENTALNE
PRZESŁANIE ROZDZIAŁU

W Waszej dzielnicy lub miejscowości

• Sakramenty powinny być zakorzenione

w świadomości bycia uczniem Jezusa. Są
one powiązane z nawróceniem, wyznaniem
wiary i pomnażaniem owoców. Nie są jedynie
zwykłymi rutynowymi czynnościami.

• Kiedy myślimy o tych, którzy pragną przyjąć

sakramenty, powinniśmy pytać samych siebie,
czy ważne jest dla nas prawdziwe spotkanie
z Jezusem i czy jesteśmy gotowi na przemianę
siebie samych, aby mogło się ono dokonać?
„Misją naszego Kościoła jest powiększanie
grona uczniów Jezusa, nie celebrowanie
dobrej liturgii lub zadowalanie ludzi. Sakramenty zostały nam dane, by rozpocząć podążanie
wiernych za Jezusem i podtrzymywać ich w tej
drodze”. (str. 208)

• Okazją dla nas są nasze programy przygotowujące do chrztu, bierzmowania, sakramentu
małżeństwa i programy RCIA. Powinniśmy się
im przyjrzeć i ulepszyć je. Ich celem powinno
być doprowadzenie do spotkania z Jezusem
i pomoc wiernym na drodze stawania się
uczniem Jezusa. (str. 210–232)

PYTANIA DO DYSKUSJI
• Jak wygląda przyjmowanie sakramentów

w Waszej parafii? Jakie są Twoje spostrzeżenia?

• Jakie znaczenie mają sakramenty dla osób
przyjmujących je, ich bliskich i dla całej
wspólnoty parafialnej?

• Co robisz, by rozwijać misję Kościoła? Jakie

ZNAK PRĘŻNEJ PARAFII #7:
ODPOWIEDNIA ADMINISTRACJA

• Praca z dziećmi: Czy katechezy, przygotowanie

Opis:

Branie odpowiedzialności za kerowanie i administrację parafii jako dobrzy zarządcy
Bożych darów.

Refleksja:

W odniesieniu do tego znaku pomyśl o swojej osobistej wizji parafii, jej rzeczywistości,
możliwościach i stojącymi przed nią wyzwaniami. Swoje refleksje zapisz poniżej.

konkretne kroki podejmujesz, aby iść w tym
kierunku?
sakramentalne i działalność młodych formuje
uczniów Jezusa i angażuje całą rodzinę? Jeśli
te działania nie formują uczniów, to jakie
przeszkody stoją temu na drodze? Czy Wasza
parafia w aktywny sposób podejmuje następne
kroki prowadzące do formacji duchowej?

• Przygotowanie do małżeństwa: Czy towarzyszenia parom w tracie ich przygotowania do
małżeństwa formuje ich na całą drogę życia
jako uczniów Jezusa? Jeśli te działania nie
formują uczniów, to jakie przeszkody stoją
temu na drodze? Czy Wasza parafia towarzyszy parom po ceremonii zawarcia związku
małżeńskiego, aby żyli jak uczniowie Jezusa?

• RCIA: Czy Wasz program RCIA i przygotowanie
do sakramentów dla dorosłych formuje
uczniów Jezusa? Jeśli te działania nie formują
uczniów, to jakie przeszkody stoją temu na
drodze? W jaki sposób Wasza parafia włącza
ich w życie parafialne?
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Moduł 7: Radość

WIZJA

RZECZYWISTOŚĆ

MOŻLIWOŚCI

WYZWANIA

Moduł 7: Radość
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8

INSPIRACJA
CZYTANIE Z EWANGELII: Marek 9, 1–8 (Przemienienie)

OKAZJA DO OSOBISTEJ REFLEKSJI:

Czy będziesz inspirował innych podczas procesu
odnowy? Jak to zrobisz?
W swoim osobistym życiu

LEKTURA KSIĄŻKI DIVINE RENOVATION: Rozdział siódmy: Pan domu. Zasadnicza rola
przywództwa. Podsumowanie. (str. 233–286)

W życiu Waszej parafii

FUNDAMENTALNE
PRZESŁANIE ROZDZIAŁU

W Waszej dzielnicy lub miejscowości

• Sobór Watykański II określił trzy kluczowe
funkcje duszpasterskie księży. Są nimi:
„nauczanie Słowa Bożego, celebrowanie
sakramentów naszej wiary i prowadzenie
wiernych drogą wiary”. (str. 233)

• Skuteczni liderzy „opierają się na swoich naturalnych zaletach i talentach”, a równocześnie
są świadomi swoich słabości i znają swoje
deficyty. (str. 241)

• Lider musi posiadać wizję swojego celu.
(str. 247)

• Aby wizja zakorzeniła się „musi zostać wyartykułowana i należy się nią dzielić w przekonywujący i zachęcający sposób z innymi. Należy
to robić , tak aby osoby, do których jest skierowana poczuły się zaproszone do otrzymania
jej, uczynienia jej czymś własnym, a nawet do
wprowadzania w nią zmian i ulepszeń”.
(str. 250)

• Aby dokonać tego, musimy polegać na Bogu.
„To Duch Święty prowadzi nas do przyjęcia
naszej prawdziwej tożsamości jako Kościoła
misyjnego”. (str. 285)
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Moduł 8: Inspiracja

PYTANIA DO DYSKUSJI
• Jakie uczucia i emocje towarzyszyły Tobie
podczas czytania tego rozdziału?

• Czy są wartości, jakimi chciałbyś, aby żyła
Twoja wspólnota za pięć lat i by były one
widoczne w jej życiu?

• Jakie trudności i wyzwania przewidujesz

podążając drogą odnowy? W jaki sposób Ty
i Twoja parafia możecie je przezwyciężać?

JESTEM ZAINSPIROWANY DO…

• W jaki sposób wkomponujesz misję odnowy
w swoje życie? Jak ją przedstawisz swojej
rodzinie i przyjaciołom? Swojej wspólnocie
parafialnej?

• Czy możesz zaangażować się w zachęcanie
ludzi, aby stawali się uczniami Jezusa? Jak
możesz to robić?

• Aby realizacja wizji była kontynuowana i

podtrzymywana, musi posiadać silną grupę
wsparcia. W jaki sposób stworzysz taką grupę
i jak będziesz ją wspierał?

• Jakie są Twoje główne przemyślenia i obserwacje po przeczytaniu tej książki?

Moduł 8: Inspiracja
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DODATKOWE POMOCE
FILMY WIDEO
Divine Renovation 101 (Pięć 15 min. filmów wideo) dostępne
na YouTube
Część #1: Kryzys tożsamości
Część #2: Przywództwo i wizja
Część #3: Formowanie grupy liderów
Część #4: Kultura — klucz do trwałej zmiany
Część #5: Rola Ducha Świętego

PODCASTY
Divine Renovation Podcasts (60 min. segmenty) dostępne
na iTunes i YouTube

MODLITWA W INTENCJI
ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ
Panie Jezu, przemawiasz dziś do nas
tak, jak przemawiałeś do tych świętych mężczyzn i kobiet,
którzy szli przed nami.
Jak czyniłeś to przez wszystkie wieki, także i dziś
wzywasz nas, mówiąc: Odnów mój Kościół.
Wylej na nas dar Twojego Ducha Świętego,
abyśmy potrafili:
wyraźnie Cię usłyszeć,
z uwagą słuchać jedni drugich,
śmiało marzyć o przyszłości,
mądrze rozeznawać Twoje wskazania,
odważnie trwać w pełnieniu Twojej świętej woli,
łączyć się w dobroczynności,
bez wahania rezygnować ze swoich planów,
aby przyjmować większe dobro
i przekazywać Twoje dary przyszłym pokoleniom.
Trwajmy w świętym gronie
Najświętszej Maryi Dziewicy, apostołów i wszystkich świętych.
Niech ich przykład i obecność
natchną nas cierpliwą ufnością
w działanie Twojej łaski.
Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz
z Ojcem w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

20

835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
archchicago.org

