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Etap rozeznawania
Jesienią 2020 roku, w ramach inicjatywy Odnów Mój Kościół parafie św. Alberta Wielkiego, św.
Fabiana, św. Geralda i św. Ludwika de Montfort 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 z 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
parafialne.
Kardynał Cupich i biskup Wypych składają swoje podziękowania księżom Nawalaniec, ks.
Warmuz, ks. Pajor, ks. Stuglik, grupom, które spotykały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy,
oraz wszystkim prafianom, 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 struktury parafii na terenie Oak Lawn, Bridgeview i Burbank.


Kościół św. Ludwika de Montfort zostanie zamknięty i nie będzie funkcjonować jako
niezależna parafia. Zachęca się wiernych do zapisania się do sąsiednich parafii.
o Dziedzictwo parafii św. Ludwika będzie równomiernie podzielone pomiędzy
parafie św. Alberta Wielkiego, św. Fabiana i św. Geralda.
o Parafia św. Geralda będzie zarządzać kościołem i zadecyduje do przyszłości
obiektu.



Struktury parafii św. Alberta Wielkiego, św. Fabiana i św. Geralda pozostaną bez zmian.



Zaleca się powolne wygaszenie duszpasterstwa w parafii św. Ludwika de Montfort,
włącznie z regularnie sprawowanymi mszami św. Cały proces ma się zakończyć
najpóźniej do 30 czerwca.



Szkoły przy parafiach (św. Alberta Wielkiego i św. Geralda) pozostaną w obecnym
kształcie i konfiguracji.



Istnieje potrzeba duszpasterstwa w języku hiszpańskim. Archidiecezjalna Rada
Mianowania Księży zostanie poproszona o zarekomendowanie wikariusza, który będzie
mógł sprostać tym potrzebom w obrębie grupy.

Uzasadnienie decyzji
 Podczas procesu rozeznawania stało się jasne, że utrzymanie kościoła św. Ludwika de
Montfort nie będzie możliwe.


Opierając się na danych przedstawionych Komisji, równy podział parafii św. Ludwika de
Montfort będzie również wiązał się z tym do której parafii przejdą parafianie.



Komisja ufa, że nowy układ będzie wspierać silne duszpasterstwo w środowisku, co w
efekcie będzie prowadzić do stabilności i trwałości pozostałych parafii.

Kolejny etap
Wspólnoty parafialne 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.

