Wstępne scenariusze parafialne do rozeznania (scenariusze szkolne + dane parafii
znajdują się na następnej stronie):
Scenariusz 1: 2 parafie, ogółem 3 kościoły
Parafia 1: Parafie św. Paskala i Matki Bożej Zwycięskiej (OLV) łączą się w nową parafię.
Kościół św. Paskala jest miejscem wszystkich regularnie odprawianych Mszy św. w ramach
zjednoczonej parafii utworzonej przez św. Paskala i OLV. Kościół OLV zmierza do formalnego
zamknięcia.
Parafia 2: Parafie św. Konstancji i św. Roberta Bellarmina (SRB) łączą się w nową parafię. W
obu kościołach nadal odbywają się regularnie zaplanowane niedzielne Msze święte.
Polskie duszpasterstwo: Ta zjednoczona parafia prowadzi całą posługę w języku polskim w
grupie. W kościele św. Paskala zaprzestaje być odprawiana Msza św. w języku polskim.
Scenariusz 2: 2 parafie, ogółem 2 kościoły
Parafia 1: Parafie św. Konstancji i Matki Bożej Zwycięskiej łączą się w nową parafię. Kościół św.
Konstancji jest miejscem wszystkich regularnie odprawianych Mszy św. w ramach zjednoczonej parafii
utworzonej ze św. Konstancji i OLV. Kościół OLV zmierza do procesu formalnego zamknięcia.
Polskie duszpasterstwo: Ta zjednoczona parafia prowadzi całą posługę w języku polskim w grupie. W
kościele św. Paskala zaprzestaje być odprawiana Msza św. w języku polskim.
Parafia 2: Parafie św. Paskala i św. Robert Bellarmine’a łączą się w nową parafię. Jeden z dwóch
kościołów jest miejscem, w którym odbywają się wszystkie regularnie odprawiane Msze św. w obrębie
parafii. Drugi kościół może albo pozostać otwarty na okazjonalne liturgie (np. pogrzeby, specjalne Msze
św.) albo przejść do procesu formalnego zamknięcia.
Scenariusz 3: 2 parafie, ogółem 3 kościoły
Parafia 1: Parafia św. Konstancji, OLV i SRB łączą się w nową parafię. W 2 z 3 kościołów nadal odbywają
się regularne niedzielne Msze święte. W pozostałym kościele nie odprawia się regularnych Mszy św. oraz
zmierza on do procesu formalnego zamknięcia.
Parafia 2: Parafia św. Paskala pozostaje osobną parafią.
Polskie duszpasterstwo: Parafia 1 jest miejscem działalności całego duszpasterstwa w języku polskim w
grupie. W kościele św. Paskala przestaje być odprawiana Msza św. w języku polskim.
Scenariusz 4: 2 parafie, 3 kościoły
Parafia 1: Parafia św. Konstancji pozostaje osobną parafią i staje się odpowiedzialna za terytorium na
północ od Lawrence / Gunnison do autostrady.
Polskie duszpasterstwo: Parafia św. Konstancji prowadzi wszelką posługę w języku polskim w grupie. W
kościele św. Paskala zaprzestaje być odprawiana dotychczasowa Msza św. w języku polskim.
Parafia 2: Parafie Matki Bożej Zwycięskiej, św. Paskala i św. Roberta Bellarmine’a łączą się w nową
parafię. 2 z 3 kościołów kontynuują odprawianie regularnych niedzielnych Mszy św. Pozostały kościół nie
ma regularnie zaplanowanych Mszy św. i zmierza do procesu formalnego zamknięcia.
Scenariusz 5: wszystkie cztery parafie łączą się jako 1 nowa parafia z 2 lub 3 kościołami z regularnym
rozkładem niedzielnych Mszy św. Istnieją poważne obawy co do możliwości realizacji scenariusza „jednej
parafii” (obciążenie pracą sakramentalną, utrzymanie budynków i zawiłości szkolne).
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Szkolne scenariusze:
Scenariusz szkolny nr 1:
Każda szkoła kontynuuje swój aktualny program.
Szkoły będą musiały być samowystarczalne i nie mogły wymagać wsparcia finansowego ze strony
archidiecezji. W ciągu kolejnych lat rozpatrzone zostanie zamknięcie tych szkół, które nie będą w stanie
utrzymać się finansowo.
Scenariusz szkolny 2:
Szkoła św. Konstancji kontynuuje swoją działalność, tak długo jak nie będzie wymagać żadnej pomocy
finansowej ze strony archidiecezji.
Szkoły SRB i PFGA stają się jednym programem szkolnym działającym albo w jednym kampusie, albo w
dwóch kampusach szkolnych.
Dane parafii:
Średnia frekwencja na Mszach św. podczas weekend (liczenie październikowe)
Rok

Św. Konstancja

Matki Bożej
Zwycięskiej
(OLV)

Św. Paskala

Św. Roberta
Bellarmine’a (SRB)

Paźdz. 2019

2,164

487

960

854

Paźdz. 2018

2,028

462

1,031

829

Paźdz. 2009
(10 lat)

2,920

755

1,587

1,125

Paźdz. 1999
(20 lat)

4,136

1,390

1,649

1,744

Procentowe (%) uczestnictwo w Mszach św. według języków
Język

Św. Konstancja

OLV

Św. Paskal

SRB

Angielski

18%

100%

65%

100%

Polski

82%

-

35%

-

Ilość miejsc
siedzących w
kościele

1,000

Kościół górny
800

1,200 (łącznie
z chórem)

650

Kościół dolny:
430

Roczne przychody operacyjne kościoła (z wyłączeniem przychodów z wynajmu)
Rok podatkowy

Św. Konstancja

OLV

Św. Paskala

SRB

2019 (rok zakończony
30 czerwca 2019 r.)

$847,576

$463,129

$683,401

$689,038

*Dane dotyczące zapisów do szkół będą sprawdzane przez cały czas trwania procesu, ponieważ liczba
zapisów w bieżącym roku unormuje się dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego.
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