Jefferson/Portage Park i Old Irving Park/Addison
Uaktualnienie Odnów mój Kościół: 18 grudnia 2020 r.
Proces rozeznawania
Parafie: św. Konstancji, Matki Bożej Zwycięskiej, św. Paskala i św. Roberta Bellarmina, wraz z
Globalną Akademią Papieża Franciszka, do października 2020 r., uczestniczyły jako jedna
grupa w procesie rozeznawania i podejmowania decyzji w ramach inicjatyw Odnów mój Kościół
(RMC). Parafie św. Bartłomieja, św. Wiatora i św. Wacława również do października 2020 r.
uczestniczyły jako jedna grupa w procesie rozeznawania i podejmowania decyzji w ramach
inicjatyw Odnów mój Kościół (RMC).
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 danymi demograficznymi, podsumowaniami finansowymi oraz
kierunkami, w których podążają parafie i grupa. Następnie Komisja Odnów mój Kościół zwróciła
się do członków Zespołu ds. Przekazywania Informacji Zwrotnych i Rozeznawania (GFDT)
grupy parafii św. Bartłomieja o przyłączenie się do pierwszej grupy parafii w celu dodatkowego
rozeznawania. Działania te miały na celu pomoc w sformułowaniu odpowiedzi obejmującej
potrzeby duszpasterstwa latynoskiego w północno – zachodniej części grupy parafii.
W listopadzie i grudniu ten powiększony zespół grupy parafii odbył trzy dodatkowe spotkania w
celu rozeznania, a na początku grudnia tego roku przekazał komisji Odnów mój Kościół (RMC)
aktualne informacje. Komisja ta z wdzięcznością przyjęła efekty rozeznawania i ukończyła pracę
nad rekomendacją.
Kardynał Cupich i biskup Manz są wdzięczni członkom GFDT ze wszystkich siedmiu parafii oraz
ks. Barwikowskiemu, ks. Wyrzykowskiemu, ks. Dees, ks. Facklerowi, ks. O’Connell’emu.
Przekazują również słowa wdzięczności ks. Renderowi i ks. Arevalosowi oraz parafianom,
Zespołowi Wikariatu, Radzie Prezbiterialnej i komisja ds. Odnów mój Kościół, którzy w oparciu o
proces rozeznawania udzielili informacji zwrotnej. Godna podziwu była Wasza wytrwałość,
szczególnie w tych trudnych miesiącach pandemii.
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
struktur parafialnych i szkolnych w Jefferson / Portage Park i Old Irving Park / Addison:
Parafie św. Konstancji i św. Roberta Bellarmina połączą się, jako nowa parafia.
Parafie św. Bartłomieja, Matki Bożej Zwycięskiej i św. Paskala połączą się, jako nowa
parafia.
Parafie św. Wiatora i św. Wacława połączą się jako nowa parafia.
Decyzje dotyczące wszystkich powyższych nowych parafii zaczną obowiązywać od dnia
1 lipca 2021 r. Każda z nich zostanie utworzona pod nową nazwą, o której zdecyduje
kardynał Cupich. Arcybiskup podejmie decyzję o przyznaniu nowych nazw po
przeanalizowaniu propozycji zaproponowanych przez liderów każdej nowej parafii.
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Ponadto komisja ds. Odnów mój Kościół przekazała dodatkowe rekomendacje:
Parafie św. Konstancji i św. Roberta Bellarmine’a:



W obu kościołach nowo złączonej parafii św. Konstancji i św. Roberta Bellarmina nadal
będą regularnie odprawiane Msze św.
Ta zjednoczona parafia będzie gospodarzem ws/zystkich inicjatyw duszpasterskich w
języku polskim tych dwóch grupach parafii.

Parafie św. Bartłomieja, Matki Bożej Zwycięskiej i św. Paskala:






W obu kościołach nowo złączonej parafii św. Bartłomieja i Paskala, nadal będą
regularnie odprawiane Msze św.
Odprawianie Mszy św. w języku polskim w parafii św. Paskala zostanie zakończone z
dniem 1 lipca 2021 roku.
W ramach poszerzania duszpasterstwa w języku hiszpańskimi i otwierania się na nie w
zachodniej części grupy parafii, do weekendowego harmonogramu Mszy św.
odprawianych w parafii św. Paskala, zostanie włączona co najmniej jedna Msza św. w
języku hiszpańskim.
Odprawianie Mszy św. w parafii Matki Bożej Zwycięskiej zostanie zakończone najpóźniej
w pierwszą niedzielę Adwentu 2021.

Parafie św. Wiatora i św. Wacława



W obu kościołach nowo złączonej parafii św. Wiatora i św. Wacława, nadal będą
regularnie odprawiane Msze św.
Szkoła w kampusie św. Wacława zostanie wystawiona na sprzedaż, a uzyskane wpływy
zostaną zainwestowane w odnowę posługi nowej parafii.

Szkoły:
Wszystkie szkoły będą w dalszym ciągu funkcjonowały, nastąpią jednak zmiany w zarządzaniu,
aby szkoły zostały dostosowane do nowej struktury parafii.
Szkoła św. Roberta Bellarmina będzie służyć jako szkoła parafialna zjednoczonej parafii św.
Konstancji i św. Roberta Bellarmina. Szkoła św. Konstancji będzie w dalszym ciągu
funkcjonowała w ramach obecnego programu i stanie się szkołą zarządzaną przez
archidiecezję. Obie szkoły otrzymają wsparcie duszpasterskie od proboszczów.
Globalna Akademia Papieża Franciszka będzie służyć jako szkoła parafialna połączonej parafii
św. Bartłomieja, Matki Bożej Zwycięskiej i św. Paskala. Szkoła św. Bartłomieja będzie
funkcjonowała swoją działalność w ramach obecnego programu i stanie się szkołą zarządzaną
przez archidiecezję. Obie szkoły otrzymają wsparcie duszpasterskie od proboszczów.
Szkoła św. Wiatora będzie służył jako szkoła parafialna zjednoczonej parafii św. Wiatora i św.
Wacława.
Racje za wybraną strukturą parafii
Utworzenie trzech nowych parafii z siedmiu dotychczasowych stworzy strukturę parafialną,
która zaspokoi potrzeby całego terenu, poszerzy zasięg geograficzny posługi w języku
hiszpańskim w kierunku północno – zachodnim oraz nadal będzie wspierać na lokalnym
obszarze aktywną posługę w języku polskim. Każda z trzech parafii posiada podobną liczbę
parafian i podobne roczne dochody operacyjne.
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Komisja uważa, że regularne odprawianie Mszy św. w parafii Matki Bożej Zwycięskiej jest
konieczne, aby stworzyć strukturę parafialną i zaoferować ścieżkę do sprawdzenia wszystkich
opcji sprzedaży nieruchomości. Uzyskane ze sprzedaży wpływy miałyby zostać zainwestowane
w odnowę posługi nowej parafii i zmniejszyć jej wydatki.
Racje za wybraną strukturą szkoły
Żadna ze szkół nie ulegnie zmianie strukturalnej, jednak zapisy i kwestie finansowe nadal będą
miały wpływ na szkoły św. Konstancji i św. Bartłomieja. Hojni darczyńcy zobowiązali się do
wspierania tych szkół. Trwałość tego zobowiązania będzie na bieżąco weryfikowana.
Zmiany w zarządzaniu szkołą zapewniają nową strukturę, która pozwoli każdemu proboszczowi
sprawować funkcje administracyjne tylko w jednej szkole przy zachowaniu jednocześnie
duszpasterskiej łączności wszystkich szkół szkoły z parafią.
Następne kroki
Archidiecezjalna Rada ds. Powierzania Księżom Parafii (Priests’ Placement Board) aktywnie
pracuje nad wyłonieniem kandydatów do kierowania każdą z trzech nowych parafii. Dodatkowe
informacje zostaną udostępnione każdej wspólnocie, kiedy będą dostępne.
Po wyznaczeniu proboszcza dla każdej z trzech nowych parafii, kierownictwo parafii wraz z
parafianami rozeznają możliwości nadania nowej nazwy parafii, zgodnie z wytycznymi
archidiecezji i przedłożą swoje rekomendacje ks. kard. Cupichowi w celu podjęcia decyzji co do
nazwy nowej parafii.
Nowa wspólnota parafialna wkrótce podejmie kolejną fazę procesu odnowy przy pomocy
zespołów ds. Przemian Operacyjnych i Budowania Nowej Rzeczywistości. Dzięki temu będzie
ona w przyszłości, w bardziej wyrazisty i zrównoważony sposób świadczyć o Jezusie, co
umożliwi docieranie do większej liczby osób, by poszerzać grono uczniów Jezusa Chrystusa,
budować wspólnoty i inspirować do składania świadectwa w otaczającym nas świecie.
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