West Town, Aktualności inicjatywy Odnów Mój Kościół: 23 stycznia 2021
Etap rozeznawania
Jesienią 2020 roku, w ramach inicjatywy Odnów Mój Kościół parafie pw. św. Heleny, św.
Młodianków, św. Malachiasza i Precious Blood, św. Stefana Węgierskiego oraz Santa Maria
Addolorata 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 Lombardo składają swoje podziękowania księżom Cronin, ks. Arrieta
Correa, ks. Baldonieri, ks. Eyerman, ks Mantovani, ks. Ibarra, 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 obszarze West Town.
Kościoły św. Heleny, św. Marka i Holy Rosary zostaną połączone w jedną parafie najpóźniej do 1
lipca 2021 roku. Ze względu na znaczenie działalności szkoły na terenie parafii pw. św. Heleny,
kościół ten będzie czynnym kościołem w parafii.
o Najpóźniej do Środy Popielcowej, tj. 2 marca 2022 roku, w kościele św. Marka zostaną
zaprzestane regularnie sprawowanie msze św. Rada parafialna poda dokładną datę tej
transformacji. Dla dobra społeczności ważne jest, aby przekształcenie odbyło się wcześniej
niż zalecona data.
o Rada parafialna raz w roku będzie weryfikowała i określała najlepsze wykorzystanie kościoła
Holy Rosary. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych trzech lat. Decyzja
może, ale nie musi obejmować regularnego rozkładu mszy św.
o Struktura szkoły im. Św. Heleny pozostanie bez zmian.
Najpóźniej do 1 lipca 2021 r. kościół św. Stefana Węgierskiego będzie przekształcony w misję
kanoniczną działającą na terenie archidiecezji, przeznaczoną dla węgierskiej społeczności. Będzie
włączona w nowo powstałą parafię, teren dawnej parafii św. Heleny, św. Marka i Holy Rosary,
dzieląc ze sobą proboszcza i księży.
Najpóźniej do 1 lipca 2021 roku kościoły św. Młodzianków, Santa Maria Addolorata i św.
Malachiasza i Precious Blood zostaną połączone w jedną parafię. W kościołach św. Młodzianków i
św. Malachiasza będzie sprawowany kult w obrębie nowej parafii. Rozkład mszy św. będzie ustalony
przez parafię.
o Msze św. w kościele Santa Maria Addolorata będą sprawowane najpóźniej do Środy
Popielcowej 2022 (2 marca 2022). Rada parafialna ustali dokładną datę do kiedy ma się
zakończyć ta transformacja. Uznano, że najkorzystniej zakończyć jest sprawowanie mszy
św. wcześniej niż zakłada to oficjalna data.
o Szkoła św. Malachiasza otrzyma wsparcie z parafii, natomiast zarządzaniem i administracją
szkoły zajmie się Fundusz Big Shoulders.

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


Zastanawiano się nad scenariuszem trzech parafii, jednakże po dokładnym rozpatrzeniu,
uznano, że trzy parafie nie będą w stanie utrzymać się finansowo, natomiast prowadzenie
jednej dużej parafii przez jednego proboszcza i jeden zespół pastoralny może stanowić duże
wyzwanie.



Przekształcenie kościoła św. Stefana Węgierskiego w misję kanoniczną sprawia, że kościół
nie ma odpowiedniego zasięgu, aby działać w przyszłości jako niezależna parafia. Misja
pozwoli na zachowanie węgierskiej tożsamości.



Połączenie kościołów św. Heleny, Holy Rosary i św. Marka scala w jedną – dwie parafie z
doświadczeniem duszpasterstwa w języku hiszpańskim, oraz trzecią parafię (św. Helena),
która nie ma doświadczenia duszpasterstwa w j. hiszpańskim. Taki podział może sprawić, że
nowo połączona parafia będzie miała możliwości dotarcia do nowej populacji na tym terenie.
Daje to możliwości duszpasterskie dla społeczności hiszpańskojęzycznej.
o Szkoła im. św. Heleny będzie miała możliwości rozwoju, jeśli uda się parafii
zaangażować rodziny mieszkające na tym terenie.
o Kościół św. Heleny jest dosyć widoczny na tym terenie, co może być kluczowe we
wzbudzeniu zainteresowania duszpasterstwem nowych mieszkańców dzielnicy.
Połączenie kościołów św. Malachiasza, św. Młodzianków i Santa Maria Addolorata obejmuje
swoim zasięgiem duża część geograficzną miasta. Pozytywne jest to, że w niniejszych
kościołach istniało duszpasterstwo w języku hiszpańskim.
o Utrzymanie dwóch miejsc kultu sprawi odpowiedni zasięg geograficzny w grupie.
o Duszpasterstwo w kościele św. Malachiasza i Precious Blood zapewni aktywną
obecność kościoła dla działalności szkoły.
o Kościół pw. św. Młodzianków wnosi korzyści kapitałowe i inwestycyjne w nowo
utworzoną parafię.



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.
Połączona wspólnota parafialna weźmie udział w kolejnym etapie procesu odnowy, aby stworzyć
silną i trwałą wspólnotę kościoła na przyszłość, z możliwością dotarcia do jak największej liczby
osób w środowiskach pracy, którzy pójdą za Jezusem, zbudują silną wspólnotę i będą Jego
świadkami w świecie.

