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Etap rozeznawania
Jesienią 2020 roku, w ramach inicjatywy Odnów Mój Kościół parafie pw. św. Linusa, św. Patrycji,
Sacred Heart i Our Lady of the Ridge 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 Wypych składają swoje podziękowania księżom Walter, ks. Svida, ks.
Pasciak, ks. Wronie, 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 południowo-zachodnich przedmieściach Chicago
Ridge, Hickory Hills, Oak Lawn i Palos Hills.


Struktury parafii św. Patrycji i Sacred Heart pozostaną bez zmian.
o Ks. Jacek Wrona pozostanie proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
o W związku z przejściem ks. Marca Pasciaka na emeryturę 30 czerwca 2021 roku,
Archidiecezjalna Rada ds. Mianowania Księży przeprowadzi konsultacje z pracownikami
i zarządem parafii na temat cech potrzebnych następnemu proboszczowi. Wszyscy
parafianie będą mieli również możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie.
Kandydatura zostanie przedstawiona kardynałowi najpóźniej do połowy marca. Kandydat
może zostać wyznaczony i zarekomendowany wcześniej niż założono.



1 lipca 2021 parafie św. Linusa i Our Lady of the Ridge zostaną połączone w jedną.
Msze św będą odprawiane w obu kościołach.
o Jako jedna parafia, obie społeczności będą posiadały jednego proboszcza i jedną radę
parafialną. Archidiecezjalna Rada ds. Mianowania Księży jest na etapie oceny potrzeb
parafii oraz aktywnie poszukuje kandydata na urząd proboszcza. Kandydatura zostanie
przedstawiona kardynałowi najpóźniej do połowy marca. Kandydat może zostać
wyznaczony i zarekomendowany wcześniej niż założono.
o Połączona parafia otrzyma nową nazwę. Społeczność lokalna przedstawi kardynałowi ok
5 propozycji nowej nazwy, która będzie mieściła się w wytycznych podanych przez
archidiecezję. Do momentu nadania ostatecznej nazwy, nowa parafia będzie
funkcjonowała pod nazwą tymczasową tj. parafia pw. Our Lady of the Ridge – św.
Linusa.
o Szkoła im. św. Linusa będzie szkołą działającą na terenie nowej parafii. Nazwa szkoły
pozostanie bez zmian.
o Do 1 lipca proboszcz w porozumieniu z zarządem parafii zaktualizuje rozkład mszy św.
Po 1 lipca nowy rozkład mszy św. może się różnić od obecnego.

Uzasadnienie decyzji
Podczas etapu rozeznawania Komisja ds. Rozeznawania i Opinii uznała, że korzystniejsze będzie,
aby struktura każdej parafii pozostała bez mian. Uznano również, że jeśli trendy spadkowe będą się
utrzymywać, w niedalekiej przyszłości struktury parafii powinny zostać poddane ponownej ocenie.
Komisja Odnów Mój Kościół wraz z kardynałem doceniają wysiłki komisji na szczeblu parafialnym,
oraz pracę wykonaną przez zespół ewangelizacyjny przy parafii Our Lady of the Ridge, uważają
jednak, że lepiej jest teraz połączyć obie parafie, tj. Our Lady of the Ridge i św. Linusa, aniżeli
zastanawiać się nad zmianą struktur w przyszłości.
Ponadto, połączenie obu parafii stwarza możliwości korzystania z talentów i zasobów, oraz pracy
ewangelizacyjnej w obrębie silnych struktur.
Komisja Odnów Mój Kościół, biskup Wypych i kardynał Cupich zgodnie uważają, że zasięg
geograficzny oraz rozmiar parafii Sacred Heart i św. Patrycji pozwalają na zachowanie obecnych
struktur. Zachęca się parafie Sacred Heart, św. Patrycji oraz połączonej Our Lady of the Ridge i św.
Linusa do współpracy na większą skalę, wykorzystując dary, talenty oraz pomysły, które powstały w
fazie rozeznawania na szczeblu parafialnym. Dlatego, że odnowa jest ciągłym procesem, wymaga
wzajemnego wsparcia i współpracy.
Kolejny etap
Parafie św. Patrycji, Sacred Heart, oraz połączonych Our Lady of the Ridge i św. Linusa 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.

