Logan Square-Avondale, Aktualności inicjatywy Odnów Mój Kościół: 20 stycznia 2021
Etap rozeznawania
Jesienią 2020 roku, w ramach inicjatywy Odnów Mój Kościół parafie Bazylika św. Jacka, Our
Lady of Grace i św. Sylwestra zaangażowały się w proces rozeznawania. Komisja ds.
Rozeznawania i Opinii, w skład której weszli członkowie z każdej parafii, spotkała się, aby
omówić i rozeznać przyszłe struktury parafii na naszym obszarze. Wyrazy podziękowania
kierowane są pod adresem Komisji ds. Rozeznawania i Opinii, która podczas tego trudnego
momentu, rozeznawała na modlitwie strukturę parafii w grupie.
W wyniku spotkań oraz na podstawie opinii zaczerpniętych w większej społeczności parafialnej,
komisja przedstawiła swoje zalecenia archidiecezji. Archidiecezjalna Komisja Standaryzacji i
Zaleceń, w skład której weszli przedstawiciele z całej Archidiecezji Chicago, zapoznała się ze
sprawozdaniem oraz danymi takimi jak, sprawozdania finansowe, potrzeby kapitałowe, trendy
parafii.
Kardynał Cupich i biskup Lombardo składają swoje podziękowania księżom Baldeon Lope, ks.
Jankowskiemu, ks. Mukundi, grupom, które spotykały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, oraz
wszystkim parafianom, którzy zgłaszali swoje uwagi w procesie rozeznawania.

Decyzja
W ciągu ostatnich kilku tygodni, kardynał Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago, archidiecezjalni
biskupi pomocniczy oraz archidiecezjalna rada prezbiterialna spotkali się, aby zapoznać się z
zaleceniami komisji. W wyniku dyskusji oraz modlitewnego rozważenia, kardynał Cupich podjął
następującą decyzję dotyczącą struktur parafii na obszarze Logan Square-Avondale:
•

Struktura Bazyliki św. Jacka nie zmieni się i parafia będzie zarządzana przez księży
zmartwychwstańców.

•

Od 1 lipca 2021 parafie Our Lady of Grace i parafia św. Sylwestra zostaną połączone,
msze św. będą sprawowane w obydwu kościołach.
o

Obie wspólnoty jako jedna parafia będą miały nadanego jednego proboszcza i
jeden zespół pastoralny. Kardynał Cupich ma zamiar mianować ks. Samsona Mukundi
na proboszcza nowej parafii.

o

Nowo połączona parafia otrzyma nową nazwę. Lokalna społeczność rozważy
propozycje nazw parafii, które będą mieściły się w wytycznych przedstawionych
przez archidiecezję. Propozycje nowych nazw parafii (3-5) będą przedstawione
kardynałowi. Do momentu podjęcia ostatecznej decyzji przez kardynała co do
nazwy, nowa parafia będzie funkcjonowała pod tymczasową nazwą – parafia pw.
Our Lady of Grace i św. Sylwestra.

o

St. Sylvester będzie kościołem parafialnym, w którym przechowywane są wszystkie akta
sakramentalne

o

Do 1 lipca 2021 r. proboszcz w porozumieniu z zarządem parafii zaktualizuje rozkład
mszy św. w obu kościołach. Nowy rozkład może różnić się od obecnego.

•

o

Podobna demografia na terenie nowej parafii dostarczy nowych możliwości dla
wspólnych wysiłków w pracy ewangelizacyjnej.

o

Podczas procesu rozeznawania, poruszono obawy dotyczące stabilności finansowej
parafii i możliwości utrzymania dwóch kościołów. Odnosząc się do tych uwag, Komisja
Odnów Mój Kościół zwraca się z prośbą do zarządu nowej parafii, aby od 2023
przeprowadziła ocenę stanu parafii. Do tego czasu członkowie skupią się wyłącznie na
konsolidacji i odnowie.

Szkoły im. Our Lady of Grace School i szkoła im. St. Sylwestra będą funkcjonowały
bez zmian i realizowały obecny program.

Kolejny etap
Bazylika św. Jacka oraz nowo połączona parafia wezmą udział w kolejnym etapie procesu
odnowy i skupią się na silnej ewangelizacji lokalnego środowiska. Proces odnowy wzywa nas
do stworzenia silnej i trwałej wspólnoty kościoła na przyszłość, z możliwością dotarcia do jak
największej liczby osób w środowiskach pracy, którzy pójdą za Jezusem, stworzą silne
wspólnoty i będą Jego świadkami w świecie.

