
Renew My Church Update Jan 24, 2022 
 
 
On Tuesday, February 1, the Parish Renew My Church Committee will be receiving   the 
proposed scenarios for our Parish Grouping with St Mary Star of the Sea.  I am sorry that I 
cannot give you  the scenarios at this time. They were presented to the RMC on Tuesday, 
February 1 in the evening and our bulletin has to be submitted on Tuesday to the printer by 12 
noon.  Our bulletin has to be submitted to the printer by 12 noon on Tuesday and the scenarios 
were presented to the RMC Tuesday evening, after our bulletin deadline. 
 
Nevertheless, this will be the process of consultation with those who attend and are associated 
with St Turibius.  We are asking that you give us your comments on the strengths and challenges 
for each of the scenarios. 
 
On Sunday February 6, at all of the Masses, we will distribute copies of the scenarios to 
everyone. We ask you to respond and give your comments on the scenarios and return them by 
Saturday February 12. You can send them to us or drop them off at the Parish Office. 
 
We will have a town hall meeting on Wednesday February 8 at 6:30 p.m. At this meeting  we 
will present the proposed parish scenarios and ask for your suggestions regarding the strengths 
and challenges of each proposed parish scenario. 
 
Another option is to visit our Parish Web Page (turibius.org). Look for the “RENEW MY 
CHURCH” tab.  Click on the tab and go scroll to the bottom of the page to the  “Reports / 
Informes / Raporty” section.  There will be a link labeled “Proposed Parish Scenarios.”   Click 
on this link to fill out the form. After you have filled in your comments, there is a submit option. 
 
It is very important that you know that this is a consultation process. We are not voting, That this 
is why it is necessary that we have a good response from our parishioners on the strengths and 
challenges of each scenario, 
 
The RMC Committee of the both parishes will then review all of the comments received. Then 
two members from each Parish Renew My Church Committee will form a writing committee. It 
is the task of this writing committee to craft the summary report (feedback report) on the 
proposed parish scenarios. This The summary report will be based on the comments from the 
wider parish communities. This summary report will then be sent to the Archdiocesan Renew 
My Church Executive Committee. 
 
The Executive Committee of the Archdiocesan RMC Commission will review the summary 
report document and with the entire commission will make a recommendation to the Presbyteral 
Council in support of what they believe will be the most viable scenario. The Presbyteral Council 
in turn will ratify or revise the recommendation and in turn will make a recommendation to the 
Cardinal.  



Renovar Renueva Mi Iglesia Actualización 24 de enero de 2022 
 
 
El martes 1 de febrero, el Comité Parroquial Renueva Mi Iglesia estará recibiendo recibió los 
escenarios propuestos para nuestra Agrupación Parroquial con Santa María Estrella del Mar. 
Lamento no poder darle en este momento los escenarios. Nuestro boletín debe enviarse a la 
imprenta el martes antes del mediodía y los escenarios propuestos fueron presentados al RMC el 
martes 1 de febrero por la tarde después del plazo. y nuestro boletín debe enviarse el martes a la 
imprenta a las 12 del mediodía. 
 
Sin embargo, este será el proceso de consulta con los asistentes y asociados con San Toribio. Le 
pedimos que nos dé sus comentarios sobre las fortalezas y los desafíos de cada uno de los 
escenarios. 
 
El domingo 6 de febrero, en todas las misas, distribuiremos copias de los escenarios a todos. Le 
pedimos que responda y dé sus comentarios sobre los escenarios y los devuelva antes del sábado 
12 de febrero. Puede enviárnoslos o dejarlos en la Oficina Parroquial. 
 
Tendremos una reunión en el ayuntamiento el miércoles 8 de febrero a las 6:30 p.m. En esta 
reunión presentaremos los escenarios parroquiales propuestos y pediremos sus sugerencias con 
respecto a las fortalezas y desafíos de cada escenario parroquial propuesto. 
 
Otra opción es visitar nuestra página web parroquial (turibius.org). Hay una Busque la pestaña 
“RENEW MY CHURCH.”  Haga clic en esta pestaña y desplácese hasta la parte inferior de la 
página a la sección "Reports / Informes / Raporty".  Habrá un enlace llamado "Proposed Parish 
Scenarios."  Haga clic en este enlace para completar el formulario. Después de haber completado 
el formulario con sus comentarios, hay una opción de envío. 
 
Es de suma importancia que sepan que este es un proceso de consulta. No estamos votando, por 
eso es necesario que tengamos una buena respuesta de nuestros feligreses sobre las fortalezas y 
desafíos de cada escenario, 
 
El Comité RMC de las dos parroquias luego revisará todos los comentarios recibidos. Luego, dos 
miembros de cada Comité Parroquial Renueva Mi Iglesia formarán un comité de redacción. Es 
tarea de este comité de redacción elaborar el informe de resumen (informe de retroinformación) 
sobre los escenarios parroquiales propuestos. Este informe de resumen se basará en los 
comentarios de las dos comunidades parroquiales. El informe de resumen se enviará al Comité 
Ejecutivo del Comité Arquidiocesano Renueva Mi Iglesia. 
 
El Comité Ejecutivo de la Comisión Arquidiocesano RMC revisará el informe de resumen y con 
toda la comisión hará una recomendación al Consejo Presbiteral en apoyo de lo que creen será el 
escenario más viable. El Consejo Presbiteral, ratificará o revisará la recomendación y a su vez, 
hará una recomendación al Cardenal. 



Aktualizacja Odnów Mój Kościół 24 stycznia 2022 r 
 
We wtorek 1 lutego Komitet Parafialny Odnów Mój Kościół otrzyma propozycje scenariuszy 
naszego Zgrupowania Parafialnego z St Mary Star of the Sea. Przykro mi, że w tej chwili nie 
mogę podać Ci scenariuszy. Zostały one przedstawione w RMC we wtorek 1 lutego wieczorem, 
a nasz biuletyn ma zostać przekazany drukarni we wtorek do godziny 12:00. Nasz biuletyn musi 
zostać dostarczony do drukarni do godziny 12:00 we wtorek, a scenariusze zostały 
przedstawione w RMC we wtorek wieczorem, po terminie naszego biuletynu. 
 
 Niemniej będzie to proces konsultacji z uczestnikami i osobami związanymi ze św. 
Turybiuszem. Prosimy o komentarze dotyczące mocnych stron i wyzwań dla każdego ze 
scenariuszy.  
 
W niedzielę 6 lutego na wszystkich Mszach św. rozdamy wszystkim kopie scenariuszy. Prosimy 
o odpowiedź i uwagi na temat scenariuszy oraz zwrot do soboty 12 lutego. Można je przesłać do 
nas lub zostawić w Urzędzie Parafialnym.  
 
W środę 8 lutego o 18:30 odbędzie się spotkanie w ratuszu. Na tym spotkaniu przedstawimy 
proponowane scenariusze parafialne i poprosimy o sugestie dotyczące mocnych stron i wyzwań 
każdego proponowanego scenariusza parafialnego.  
 
Inną opcją jest odwiedzenie naszej parafialnej strony internetowej (turibius.org). Poszukaj 
zakładki „ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ”. Kliknij na zakładkę i przejdź do dołu strony do sekcji 
„Raporty / Informacje / Raporty”. Pojawi się link zatytułowany „Proponowane scenariusze 
parafii”. Kliknij ten link, aby wypełnić formularz. Po uzupełnieniu komentarzy dostępna jest 
opcja przesłania.  
 
Bardzo ważne jest, abyś wiedział, że jest to proces konsultacji. Nie głosujemy, dlatego konieczne 
jest, abyśmy mieli dobrą odpowiedź naszych parafian na mocne strony i wyzwania każdego 
scenariusza,  
 
Komitet RMC obu parafii przeanalizuje następnie wszystkie otrzymane uwagi. Następnie dwóch 
członków z każdego komitetu parafialnego Odnów mój Kościół utworzy komitet redakcyjny. 
Zadaniem tego komitetu redakcyjnego jest sporządzenie raportu podsumowującego (raportu 
zwrotnego) na temat proponowanych scenariuszy parafialnych. Raport podsumowujący będzie 
oparty na komentarzach szerszych wspólnot parafialnych. Ten raport podsumowujący zostanie 
następnie przesłany do Archidiecezjalnego Komitetu Wykonawczego Odnów Mój Kościół.  
 
Komitet Wykonawczy Archidiecezjalnej Komisji RMC dokona przeglądu dokumentu 
podsumowującego raport i wraz z całą komisją przedstawi zalecenie Radzie Kapłańskiej na 
poparcie tego, co ich zdaniem będzie najbardziej realnym scenariuszem. Rada Kapłańska z kolei 
zatwierdzi lub zrewiduje zalecenie, a następnie przekaże zalecenie Kardynałowi.. 


