Aktualności dotyczące inicjatywy Odnów Mój Kościół w dzielnicy Northwest Side-Harwood HeightsNorridge: styczeń 2022
Proces rozeznawania
W ciągu ostatnich kilku miesięcy parafie St. Eugene, St. Monica, Divine Savior, Our Lady Mother of the Church, i
St. Rosalie zostały włączone w proces rozeznawania. Komisja ds. Rozeznawania i Opinii (GFDT), w której skład
weszli członkowie każdej z tych wspólnot parafialnych, spotykali się, aby dyskutować nad przyszłą strukturą swoich
parafii. Pragniemy skierować głębokie wyrazy wdzięczności Komisji, która podczas trudnego okresu pandemii,
modlitewnie rozeznała strukturę parafii, biorących udział w tym procesie.
Na podstawie danych zebranych od większości wspólnot parafialnych, Komisja przekazała zebrane wyniki do
archidiecezji chicagowskiej. Archidiecezjalna Komisja Standaryzacji i Rekomendacji, w której skład wchodzą
przedstawiciele z całej archidiecezji, przejrzała i zapoznała się z opiniami parafian oraz dodatkowymi informacjami
włącznie ze sprawozdaniami finansowymi i trendami istniejącymi w poszczególnych parafiach.
Kardynał Cupich wraz z biskupami Bartosic i Birmingham składają wyrazy wdzięczności księżom Yanos, Lorens,
Blazek, Bartosz i Mikulski oraz ich komisjom parafialnym, które spotykały się na pierwszym etapie rozeznawania
oraz wszystkim tym, którzy wyrazili i podzielili się swoją opinią podczas trwania całego procesu.
Wynik
W ostatnich kilku tygodniach tygodniach, kardynał Cupich, biskupi pomocniczy oraz rada prezbiterialna spotkali się,
aby przedyskutować rekomendacje skierowane przez Komisję ds. Rozeznawania i Opinii. Na podstawie zebranych
informacji oraz wnikliwym i modlitewnym rozpatrzeniu wszystkich opinii, Kardynał Cupich podjął następujące
decyzje dotyczące struktur parafii w dzielnicy Northwest Side-Harwood Heights-Norridge.
•

Z dniem 1 lipca 2022 parafie pw. św. Moniki i Rozalii zostaną połączone w jedną parafię, z dwoma
miejscami kultu, jednym proboszczem i jedną radą parafialną.
o Msze św. nadal będą sprawowane w obydwu kościołach. Porządek Mszy św. zostanie ustalony
przez ks. proboszcza, po uprzedniej konsultacji z zarządem parafii.
o ks. Grzegorz Lorens, obecny proboszcz parafii św. Moniki obejmie opiekę nad nowo zjednoczoną
parafią. Kardynał Cupich wyraża głęboką wdzięczność Ojcom Paulinom za ich oddane
duszpasterstwo w parafii św. Rozalii przez ostatnie dwadzieścia lat.
o Kościół pw. św. Moniki będzie oficjalną siedzibą parafii, gdzie będą przechowywane metryki i dokumenty
parafialne.
o Lokalna wspólnota parafialna będzie miała możliwość wybrania nowej nazwy zjednoczonej parafii, według
wytycznych archidiecezji chicagowskiej i przekazanie od trzech do pięciu opcji kardynałowi Cupichowi.
Jednocześnie, każdy z kościołów zatrzyma swoją dotychczasową nazwę.
o Akademia św. Moniki pozostanie szkołą parafialną działającą przy zjednoczonej parafii utworzonej przez
kościoły św. Moniki i św. Rozalii.

•

Z dniem 1 lipca 2022 parafie pw. św. Eugeniusza, Divine Savior i Our Lady Mother of the Church
zostaną połączone jako jedna parafia, z jednym ks. proboszczem i jedną radą parafialną.
o Msze św. będą regularnie sprawowane w kościołach pw. św. Eugeniusza oraz Our Lady Mother of
the Church. Dokładny porządek Mszy św. zostanie ustalony przez nowego proboszcza, po
uprzedniej konsultacji z zarządem parafii.
o Komisja inicjatywy „Odnów Mój Kościół” sugeruje, aby zakończenie regularnych Mszy świętych w
kościele Divine Savior nastąpiło pomiędzy 1 sierpnia a 5 września 2022r.
o Kościół pw. św. Eugeniusza będzie oficjalną siedzibą parafii, przechowywującą metryki i dokumenty
parafialne.
o Lokalna wspólnota parafialna będzie miała możliwość wybrania nowej nazwy zjednoczonej parafii, według
wytycznych przekazanych przez archidiecezję chicagowską i podanie od trzech do pięciu opcji kardynałowi
Cupichowi. Jednocześnie, każdy z kościołów zatrzyma swoją dotychczasową nazwę.

o
o

•

Archidiecezjalna Rada ds. Mianowania Księży w Chicago będzie kontynuować rozeznanie kandydatów i
rekomendację na stanowisko proboszcza nowo zjednoczonej parafii. Więcej informacji zostanie
przekazanych, kiedy tylko pojawią się.
Szkoła św. Eugeniusza pozostaje pod tą samą strukturą organizacyjną i zarządzania finansami z
jednoczesnym wsparciem duszpasterskim zjednoczonej parafii, którą tworzą kościoły St. Eugene, Divine
Savior i Our Lady Mother of the Church. .

W ramach regularnego procesu analizy pomiędzy zarządem parafialnym, a biskupem lokalnym i jego
współpracownikami, kontynuacja utrzymania dwóch kościołów w każdej ze zjednoczonych parafii będzie na
bieżąco weryfikowana.

Uzasadnienie decyzji
• Jak wskazano powyżej, połączenie parafii umożliwi opracowanie spójnych planów duszpasterskich i
ewangelizacyjnych dla każdej nowej parafii, pomoże stawić czoła rzeczywistości zmniejszającej się liczby ks.
proboszczów dostępnych do objęcia zjednoczonych parafii oraz zapewni strukturę, która pozwoli do bardziej
efektywnego zbudowania personelu parafialnego wspierającego pracę duszpasterską na danym terenie.
• Zjednoczona parafia (św. Moniki i św. Rozalii) będzie nadal kontynuować posługę duszpasterską w j.
angielskim i w j. polskim. Połączona parafia będzie korzystać z obydwu kościołów i zostanie ustalony taki
porządek Mszy św., który w najlepszy sposób zaspokoi potrzeby angielsko i polsko-języcznej wspólnoty
parafialnej.
• Zjednoczona parafia, w której skład wchodzą parafie pw. św. Eugeniusza, Divine Savior i Our Lady Mother of
the Church nie ma możliwości utrzymania wszystkich trzech obiektów ze względów duszpasterskoadministracyjnych oraz finansowych. Obiekty parafii St. Eugene zapewniają budynki parafialne i szkolne, aby
móc służyć jako pastoralne centrum administracyjne. Kościół Our Lady Mother of the Church jest dogodnym
miejscem do sprawowania Mszy św. i innych posług duszpasterskich i dostarczy dodatkowe budynki
uzupełniające obiekty na terenie parafii St. Eugene. Chociaż z wielkim trudem przychodzi ograniczenie posług
duszpasterskich w każdej z parafii, utrzymanie trzech miejsc nie jest przyszłościowo stabilne.
•

Witalność obu zjednoczonych parafii oraz kontynuacja podwójnych placówek będzie na bieżąco analizowana
przez zarząd parafii oraz biskupa lokalnego i Jego współpracowników, upewniając się, że wszystkie obiekty są
dobrze wykorzystywane do posługi duszpasterskiej oraz każde z miejsc wykazuje rozważne nimi zarządzanie.

Kolejne etapy:
•

Proces odnowy wzywa nas do stania się w przyszłości silniejszą, bardziej stabilną wspólnotą, zdolną dotrzeć
do większego grona osób w dziele czynienia ich uczniami Jezusa Chrystusa i budowania wspólnot
inspirujących i świadczących o Nim w otaczającym nas świecie.

•

Nowo utworzone wspólnoty parafialne rozpoczynają kolejny etap odnowy, który będzie skupiał się na silnej
ewangelizacji otaczającego nas świata, jednocześnie zdając sobie sprawę, że zmiana strukturalna jest tylko
początkiem kolejnego odnowionego etapu naszej wędrówki.

•

Odnowa naszego Kościoła oznacza, że każdy Katolik, każdy poszukiwacz i każdy, kto kocha Jezusa i jego
Kościół, będzie musiał na nowo spojrzeć, co oznacza być Jego uczniem i przynależeć do grona Jego
wyznawców.

•

Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim zaangażowanym w dotychczasowy proces odnowy, modląc się za
tych, którzy podejmą kolejne kroki by dzielić się swoją wiarą i ewangelizując tych, którzy nadal poszukują by
głębiej poznać Jezusa Chrystusa.

