Summit, Aktualności inicjatywy Odnów Mój Kościół: 21 stycznia 2021
Etap rozeznawania
Jesienią 2020 roku, w ramach inicjatywy Odnów Mój Kościół parafie pw. św. Błażeja i św.
Józefa 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 Wojciechowi
Kwiecień, ks. Bob Strugalik, grupie, która 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 w grupie Summit






Św. Blase i św. Józef połączą się, aby utworzyć nową parafię o nowej nazwie, z
jednym proboszczem i zespołem duszpasterskim, którzy będą oddawać cześć
Bogu w dwóch miejscach obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Oba kościoły będą nadal
miały regularny harmonogram Mszy św., Który mogą różnić się od ich obecnego
harmonogramu.
Kościół św. Błażeja będzie kościołem parafialnym, gdzie będą przechowywane
dokumenty sprawowanych sakramentów świętych.
W nowo połączonej parafii będą sprawowane msze św. w językach polskim,
hiszpańskim i angielskim.
Z końcem obecnego roku szkolnego szkoła im. św. Józefa przejdzie w stan
likwidacji.

Ponadto:



Ze względu na obawy dotyczące stabilności finansowej, które zostały zidentyfikowane
podczas procesu rozeznawania, Komisja Odnów Mój Kościół prosi nową parafię, aby w
ciągu najbliższych trzech lat, najpierw skupiła się na zintegrowaniu parafii.
Na początku 2024 roku rozpocznie się roczny przegląd parafii, aby określić możliwość
utrzymania obu kościołów. Od tego momentu, obydwa kościoły będą co roku poddane
inspekcji w celu określenia efektywności działalności, możliwości duszpasterskich oraz
wpływu na środowisko.

Dodatkowe informacje dotyczące przydzielonego parafii proboszcza będą podane w ciągu
najbliższych kilku tygodni.

Uzasadnienie decyzji dotyczącej struktury parafii
 Połączenie parafii w jedną pozwoli nowej parafii skuteczniej wykorzystać środki
finansowe przeznaczone na działalność, posługę duszpasterską oraz pozwoli rozwiązać
problem mniejszej liczby dostępnych księży, którzy mogliby objąć urząd proboszcza.
 Silne duszpasterstwo oraz wysoka frekwencja na mszach św. w obu kościołach,
pozwalają na dalsze wykorzystanie obu kościołów jako miejsc aktywnego kultu, co daje
nowej parafii wystarczającą przestrzeń do dalszego prowadzenia posługi
duszpasterskiej.
 Decyzja dotycząca corocznego przeglądu parafii w 2024 roku daje wystarczająco dużo
czasu obu parafiom, aby mogły całkowicie się zintegrować. Czas ten pozwoli również na
odniesienie się do obaw dotyczących przyszłego rozwoju, które wyniknęły podczas
rozmów na etapie rozeznawania.
 Komisja Odnów Mój Kościół zdaje sobie sprawę z wagi prowadzenia w nowej parafii
duszpasterstwa w trzech językach. Zarząd Mianowania Proboszczów wziął pod uwagę
niniejszy fakt i obecnie jest w fazie podejmowania decyzji dotyczącej mianowania
nowego proboszcza.
 Jak poinformowano na osobnym spotkaniu personel i rodziców, zapisy do szkoły im. św.
Józefa w ciągu ostatnich lat znacznie spadły, co znacząco obciążyło szkołę finansowo.
Pomimo dużych wysiłków, które miały na celu zebrać potrzebne fundusze, deficyt szkoły
w ciągu ostatnich dwóch lat wyniósł 300 000 USD, co uniemożliwia spłatę zobowiązań.
Kolejny etap
Po wyznaczeniu nowego proboszcza, zarząd parafii wraz z parafianami pochylą się nad
propozycjami nazwy dla nowej parafii, która będzie mieścić się w ramach wytycznych
przedstawionych przez archidiecezję. Propozycje nazwy parafii zostaną przedstawione
kardynałowi, który podejmie ostateczną decyzję co do nazwy parafii. W ciągu najbliższych kilku
miesięcy, rada parafialna w konsultacji w proboszczem ustalą nowy rozkład mszy świętych dla
obu kościołów.
Nowo połączona parafia weźmie udział w kolejnym etapie procesu odnowy i skupi 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.

