Aktualności dotyczące inicjatywy Odnów Mój Kościół w Des Plaines: styczeń 2022
Proces rozeznawania
W ciągu ostatnich kilku miesięcy parafie St. Mary, św. Szczepana, św. Zachariasza i Sanktuarium Matki Bożej z
Guadalupe zostały włączone w proces aktualizacji i rozeznawania. Komisja ds. rozeznawania i opinii, w której skład
weszli członkowie każdej wspólnoty parafialnej, spotkali się, aby przedyskutować przyszłą strukturę parafii oraz
szkoły. Nasze najszczersze wyrazy wdzięczności kierowane są pod adresem komisji, która modlitewnie rozeznawała
przyszłą strukturę parafii w tym niełatwym czasie pandemii.
Na podstawie danych zebranych w większych parafiach, 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, zasobami oraz trendami
poszczególnych parafii.
Kardynał Cupich i Bp. Grob składają wyrazy wdzięczności księżom Collinsowi, Arcili, Rapacia, ks. Sanchezowi oraz
komisjom parafialnym, którzy spotykali się na etapie rozeznawania, oraz tym którzy wyrazili swoją opinię.
Wynik
W ciągu kilku ostatnich tygodni kard. Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago, biskupi pomocniczy oraz rada
prezbiterialna spotkali się, aby zapoznać się z opinią ds. rozeznawania. Na podstawie zebranych informacji oraz
modlitewnym rozeznaniu, kard. Cupich podjął następującą decyzję dotyczącą struktur parafii w grupie.


Z dniem 1 lipca 2022 parafie St. Mary i św. Szczepana zostaną połączone w jedną z dwoma miejscami
kultu, jednym proboszczem i jednym zespołem parafialnym.
o W obu kościołach będą regularnie sprawowane msze św. Szczegółowy harmonogram zostanie
ogłoszony przez proboszcza po konsultacji z zarządem parafii.
o Kościół św. Szczepana będzie oficjalnym kościołem parafii, gdzie będą przechowywane metryki oraz
dokumenty parafialne.
o Wspólnota parafialna przedstawi propozycje nowej nazwy, według wytycznych wyznaczonych przez
archidiecezję, następnie od 3 do 5 propozycji zostanie przedstawione kard. Cupichowi.
o Proboszczem nowej parafii będzie ks. David Arcila.
o Połączona parafia będzie ściśle współpracować z zespołem ds. transformacji oraz agencją
nieruchomości, aby stworzyć plan dotyczący budynków szkoły St. Mary.




Parafia św. Zachariasza pozostanie w obecnym kształcie.
Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe pozostanie w obecnym kształcie.

Uzasadnienie
 Połączenie parafii St. Mary i św. Szczepana w jedną z dwoma miejscami kultu umożliwi opracowanie spójnych
planów duszpasterskich i ewangelizacyjnych dla każdej nowej parafii, pomoże stawić czoła rzeczywistości
zmniejszającej się liczby proboszczów dostępnych do obsadzenia parafii oraz zapewni strukturę, która pozwoli na
bardziej efektywne budowanie personelu parafialnego wspierającego pracę duszpasterską na tym terenie.
 Parafia św. Zachariasza będzie kontynuowała swoje duszpasterstwo na zachodniej części Des Plaines,
włączenie z duszpasterstwem polskojęzycznym na szerszym terenie oraz szkołą katolicką w Des Plaines. Parafia
wraz ze szkołą będzie dokładała wszelkich starań, aby zwiększyć zapisy uczniów oraz zapewnić przyszłą
stabilność finansową bez wsparcia finansowego ze strony archidiecezji.
 Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe będzie kontynuowało swoją misję jako miejsce spotkania pielgrzymów
oraz współpracą duszpasterską z innymi parafiami w Des Plaines.
Kolejny etap
 Wszystkie parafie wejdą w kolejny etap procesu odnowy, który będzie polegał na skupieniu się silnej
ewangelizacji otaczającego nas świata. Z pomocą Koordynatora ds. żywotności parafii, Eleanor Segraves, oraz
Archidiecezjalnego zespołu ds. Ewangelizacji parafia będzie budować nową rzeczywistość, skupiając się na
budowie pogłębionego uczniostwa, wspieraniu uczniów w stawaniu się misjonarzami pracy ewangelizacyjnej.
 Zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiany strukturalne to dopiero początek procesu odnowy. Proces odnowy
wzywa nas do tego, abyśmy silniej i trwalej zaznaczali naszą obecność w środowisku, w którym żyjemy. Dzięki
temu, będziemy mogli dotrzeć do większej ilości ludzi w miejscach pracy ewangelizując, tworząc wspólnoty oraz
będąc świadkami Chrystusa w swoim środowisku.
 Głębokie wyrazy wdzięczności kierowane są do osób zaangażowanych w proces odnowy i modlitwę za tych,
którzy podejmą się kolejnego etapu odnowy, dzieląc się wiarą i wysiłkami ewangelizacyjnymi, aby inni lepiej
poznali Jezusa.

