Aktualności dotyczące inicjatywy Odnów Mój Kościół w parafiach św. Brunona i św.
Ryszarda: 12 maja 2021
Proces rozeznawania
Parafie św. Brunona i św. Ryszarda w okresie kilku ostatnich miesięcy zostały zaangażowane w
proces rozeznawania. Komisja ds. rozeznawania i opinii, w której skład weszli członkowie
każdej wspólnoty parafialnej, spotkali się, aby przedyskutować kształt struktury parafii w
przyszłości. Nasze wyrazy wdzięczności kierowane są pod adresem komisji, która rozeznała na
modlitwie przyszłą strukturę parafii w tym niełatwym czasie globalnej pandemii.
Na podstawie zebranych danych, komisja przedstawiła archidiecezji swoje zalecenia.
Archidiecezjalna komisja standaryzacji i opinii, w której skład wchodzą przedstawiciele z całej
archidiecezji, zapoznali się z opinią komisji parafialnej oraz danymi tj. sprawozdaniami
finansowymi, potrzebami oraz zasobami poszczególnych parafii.
Kardynał Cupich i bp. Wypych składają podziękowania ks. Bartosowi oraz Wielebnemu ks.
Galek oraz komisji parafialnej, którzy spotykali się w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Kardynał
wraz z biskupem pragną również przekazać wyrazy wdzięczności wszystkim parafianom,
zaangażowanym w proces rozeznawania i odnowy.
Wynik
W ciągu ostatnich kilku tygodni kardynał Błażej J. Cupich – arcybiskup Chicago, biskupi
pomocniczy oraz rada prezbiterialna przy archidiecezji spotkali się, aby zapoznać się z opinią
komisji ds. rozeznawania. Na podstawie zebranych informacji, kard. Cupich podjął następującą
decyzję dotyczącą struktur parafii św. Brunona i św. Ryszarda.
•

Z dniem 1 lipca 2021 roku parafie św. Brunona i św. Ryszarda zostaną połączone
w jedną pod nową nazwą i jedną radą parafialną.
o W obu kościołach będą odprawiane nabożeństwa i msze św.
o Kościół św. Ryszarda będzie głównym kościołem parafialnym, w którym będą
przechowywane dokumenty i akta sakramentalne.
o Ks. Andrzej Bartos będzie pełnił posługę proboszcza w nowej parafii.
o Ks. Andrzej Juszcec będzie pełnił posługę wikariusza.
o Wspólnota lokalna przedstawi propozycje nowej nazwy dla parafii, które będą
mieściły się w granicach wytycznych nadanych przez archidiecezję. Ok 5
propozycji zostanie przedstwionych kardynałowi.
o Ustalenie rozkładu mszy św. w nowej parafii od 1 lipca, będzie sprawą
priorytetową w ciągu najbliższych miesięcy.
o Kształt struktury szkoły będzie omawiana podczas roku szkolnego 2021/2022.
Decyzja zostanie podjęta do listopada 2021 roku.
o Aby odpowiedzialnie zarządzać zasobami, użytkowanie dwóch kościołów jako
miejsc kultu zamiast jednego, zostanie poddane ocenie w ciągu kolejnych trzech
lat.

Uzasadnienie decyzji
• Połączona parafia zgromadzi zasoby co sprawi utrzymanie obecności katolików w tej
części miasta.
• Połączona parafia pozwoli na utrzymanie trójjęzycznego duszpasterstwa w tej
społeczności, a w szczególności w rosnącej populacji hiszpańskojęzycznej.

•

Zmiana struktur szkół katolickich im. św. Brunona i św. Ryszarda zapewni inwestowanie
w szkoły katolickie, a połączony program edukacji religijnej umożliwi kształtowanie
uczniów i sprawi, że staną się prawdziwymi świadkami Jezusa w świecie.

Kolejny etap
Zarząd parafii wraz z parafianami przedstawią propozycje nazwy nowo połączonej parafii, w
ramach wymogów przedstawionych przez archidiecezję. Propozycje będą przedstawione
Kardynałowi, który podejmie decyzję co do nazw.
W kolejnym etapie procesu odnowy nowo połączona wspólnota parafialna stanie przed
zadaniem stworzenia silniejszej i bardziej trwałej wspólnoty, aby w przyszłości móc dotrzeć do
większej liczby osób, głosić Ewangelię i formować nowych uczniów.

