Edens Valley, Aktualności inicjatywy Odnów Mój Kościół: 20 stycznia 2021
Etap rozeznawania
Jesienią 2020 roku, w ramach inicjatywy Odnów Mój Kościół parafie św. Izaaka Jogues, św.
Jana Brebeufa, św. Lamberta, św. Marty wraz z Sanktuarium Wszystkich Świętych oraz parafia
św. Piotra zaangażowały się w proces rozeznawania przyszłości tych parafii. 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 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 Bartosic składają swoje podziękowania księżom Pereira, ks. Meany,
ks. Simon, ks. O’Neill, ks. Kricek, 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 w Edens Valley (teren Niles, Morton Grove,
Skokie):
•

Struktura parafii i szkoły św. Jana Brebeufa pozostaną bez zmian.

•

Od 1 lipca, kościoły św. Lamberta i św. Piotra zostaną połączone w jedną parafię z
nową nazwą, z jednym proboszczem i zespołem pastoralnym, oraz dwoma
ośrodkami kultu. W obu kościołach będą regularnie sprawowane msze św., ale
nowy rozkład mszy św. może różnić się od dotychczasowego.

•

Od 1 lipca, Kościoły św. Izaaka i św. Marty zostaną połączone w jedną parafię z
nową nazwą, z jednym proboszczem i zespołem pastoralnym, oraz dwoma
ośrodkami kultu. W obu kościołach będą regularnie sprawowane msze św., ale
nowy rozkład mszy św. może różnić się od dotychczasowego. Sanktuarium
Wszystkich Świętych będzie ważnym ośrodkiem duszpasterskim.

•

Zjednoczone parafie ocenią swoją zdolność do redukcji nieruchomości
pomocniczych poprzez sprzedaż lub długoterminową dzierżawę.

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

Uzasadnienie decyzji
Komisja docenia wysiłki podjęte przez Komisję ds. Rozeznawania i Opinii oraz chęć stworzenia
silnej obecności katolików w dzielnicach Morton Grove, Niles i Skokie.
Stworzenie odpowiedniej struktury dla każdego proboszcza oraz personelu było ważnym
aspektem branym pod uwagę w procesie decyzyjnym. W wyniku zmian trzy parafie będą miały
podobną liczbę parafian, co umożliwi każdemu proboszczowi zaspokojenie potrzeb
demograficznych każdej z parafii. W szczególności parafia św. Jana Brefeufa będzie mogła
wspierać silne duszpasterstwo polskojęzyczne. Zachęca się parafie w grupie do dialogu i
współpracy, aby służyć danej społeczności w ww. przedmieściach.
Kilka kluczowych punktów przedstawionych przez Komisję ds. Rozeznawania i Opinii zostało
uwzględnionych w zaleceniu Komisji dla kard. Cupicha, i są to:
▪
▪
▪

Uszanowanie współpracy wypracowanej pomiędzy parafią św. Lamberta i św. Marty,
oraz pomiędzy parafią św. Izaaka i św. Marty
Rola i znaczenie Sanktuarium Wszystkich Świętych.
Określenie sposobów wspierania szkoły w parafii św. Jana Brebeufa.

Kolejny etap
Po wyznaczeniu nowego proboszcza, zarząd parafii wraz z parafianami zastanowią się nad
propozycjami nazwy dla parafii, które będą w ramach wytycznych z archidiecezji. Potencjalne
nazwy parafii zostaną przedstawione kard. Cupichowi, który podejmie ostateczną decyzję. W
ciągu najbliższych miesięcy, po połączeniu się parafii, proboszcz w porozumieniu z radą
parafialną ustali nowy rozkład mszy świętych w kościołach, w których będą one odprawiane.
Trzy wspólnoty parafialne wezmą udział w kolejnym etapie procesu odnowy i skupią 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.

