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13 listopada 2020 

Drodzy Parafianie św. Bartłomieja, św. Konstancji, Our Lady of Victory, św. Pacala, św. Roberta 
Bellarmine, św. Viatora i św. Wacława.  

Na początku pragnę podziękować za udział w procesie rozeznawania i podejmowania decyzji w ramach 
inicjatywy Odnów Mój Kościół. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dyskusje nie należały do łatwych, 
zwłaszcza, że były przeprowadzone w czasie globalnej pandemii. Szczególne podziękowania kierujemy 
pod adresem księży, dyrektorów szkół i zarządu, którzy weszli w skład Komisji ds. rozeznawania i opinii, 
którzy poza swoimi regularnymi obowiązkami, poświęcili wiele czasu na wymagające rozmowy. Poniżej 
przedstawiamy informacje dotyczące całego procesu, zalecenia obu komisji oraz przedstawiamy kolejne 
kroki, które będą podjęte w ramach grupy:  

Parafie pw. Św. Bartłomieja, św. Viatora i św. Wacława, oraz św. Konstancji, Our Lady of Victory, św. 
Pascala, Globalnej Akademii Papieża Franciszka i św. Roberta Bellarmine’a podjęły decyzje dotyczące 
swojej grupy. Każda grupa przedstawiła swoje wnioski Komisji Odnów Mój Kościół oraz wzięła udział w 
spotkaniu z Komitetem Wykonawczym, w którego skład weszli bp pomocniczy Manz, główny bp. 
pomocniczy Robert Casey, ks. Jason Malave – przewodniczący Komisji Odnów Mój Kościół, dyrektor 
operacyjny, dyrektor ds. strategii, jak również dyrektor szkół katolickich. Zadaniem komisji ds. 
rozeznawania było, w oparciu o scenariusze, wybrać najlepsze rozwiązanie dotyczące struktury parafii w 
danej grupie. Aby móc przejść do kolejnego etapu zadaniem Komitetu Wykonawczego było wybranie 
najlepszego scenariusza dla danej grupy. Natomiast zadaniem Komisji Odnów Mój Kościół było 
upewnienie się, że istnieje pewna spójność w sposobie podejmowania decyzji i ich wykonania we 
grupach w archidiecezji.  

Podsumowanie dyskusji w grupach: 

Grupa zajmująca teren Old Irving Park – Addison rozważyła dwie możliwości dalszego funkcjonowania 
parafii. Pierwsza konfiguracja zakłada połączenie parafii pw. św. Bartłomieja, św. Viatora i św. Wacława w 
jedną parafię. Druga możliwość zakłada połączenie parafii św. Viatora i św. Wacława w jedną, a parafia 
św. Bartłomieja zostanie przyłączona do grupy, która znajduje się na zachód. Powodem tego rozwiązania 
jest wyjście naprzeciw potrzebom społeczności hiszpańskojęzycznej na zachód od Central. Połączenie 
tych trzech parafii w jedną było również wynikiem rozmów na poziomie grupowym.  

Grupy na terenie dzielnic Jefferson Park i Portage Park przedyskutowały pięć różnych scenariuszy. 
Scenariusz, w którym parafia św. Konstancji i św. Roberta Bellarmine’a połączą się w jedną oraz Our 
Lady of Victory i parafia św. Pascala połączą się w drugą zyskał największe poparcie. 

Zalecenia Komisji Odnów Mój Kościół 

Komisja poprosiła parafię św. Bartłomieja oraz cztery parafie w Jefferson Park i Portage Park o 
zaangażowanie się w dodatkowy proces rozeznawania, który potrwa do końca roku. Rozmowy 
będą dotyczyć przeorganizowania struktur wszystkich parafii, tak aby móc lepiej wyjść naprzeciw 
potrzebom społeczności hiszpańskojęzycznej na północny-zachód. Zgodnie z proponowanym 
scenariuszem komisji parafialnej, Komisja Odnów Mój Kościół zatwierdza połączenie parafii św. 
Konstancji i św. Roberta Bellarmine’a w jedną.  

Komisja Odnów Mój Kościół zatwierdza połączenie parafii św. Viatora i św. Wacława w jedną. Kult 
będzie sprawowany w obu kościołach, ale budynek szkoły im. św. Wacława będzie wystawiony na 
sprzedaż.  

Uzasadnienie: 

Komisja Odnów Mój Kościół, w oparciu o dane demograficzne oraz zapisy na rok szkolny w 
publicznej szkole w Chicago, widzi potrzebę rozwoju duszpasterstwa hiszpańskojęzycznego na 
północny-zachód od parafii św. Bartłomieja. 

Komitet Wykonawczy poprosił parafię św. Bartłomieja o rozważenie współpracy z parafią św. Władysława 
i św. Ferdynanda. Jednakże wyjście to może być niepraktyczne, ze względu na duże i prężne 
duszpasterstwo polskojęzyczne w obu parafiach. Stworzenie trójjęzycznej parafii prowadzi do niskiego 
prawdopodobieństwa sukcesu tj. rozwoju duszpasterstwa hiszpańskojęzycznego na zachód.  
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Ponieważ Polska Rada Archidiecezji Chicago zaleciła zawieszenie mszy sprawowanej po polsku w parafii 
św. Pascala, po wprowadzaniu zmian, scenariusze dotyczące parafii św. Pascala, Our Lady of Victory i 
św. Bartłomieja zakładają możliwość rozwinięcia się duszpasterstwa dla Latynosów. Jest to pewniejsze 
rozwiązanie niż propozycja utworzenia trójjęzycznego duszpasterstwa.  

Komisja zaprosiła wszystkie pięć parafii (św. Bartłomieja, św. Konstancji, Our Lady of Victory, św. 
Pascala i św. Roberta Bellarmine’a) do wspólnego podjęcia decyzji, która z parafii mogłaby jak 
najlepiej odpowiedzieć na potrzeby społeczności pochodzenia latynoskiego oraz pozostałych 
parafii.  Komisja zapewnia, że ze względu na położenie parafie św. Konstancji i św. Roberta 
Bellarmine’a będą wchodzić w skład tej samej parafii. Zatem, scenariusze, które zostaną poddane 
dyskusji to: (1) parafie św. Pascala, Our Lady of Victory oraz parafia św. Bartłomieja zostaną 
połączone w jedną i parafia św. Konstancji będzie połączona z parafią św. Roberta Bellarmine’a w 
drugą; (2) parafie św. Pascala i św. Bartłomieja zostaną połączone w jedną parafię i parafie Our 
Lady of Victory, św. Konstancji oraz św. Roberta Bellarmine’a w drugą.  

Ponadto, Komisja Odnów Mój Kościół wyraziła swoje obawy co do możliwości zarządzania parafiami św. 
Bartłomieja, św. Viatora i św. Wacława połączonych w jedną, przy jednoczesnym wyjściu naprzeciw 
potrzebom społeczności latynoskiej. Po przeanalizowaniu danych oraz opinii komisji ds. rozeznawania, 
Komisja Odnów Mój Kościół uważa, że połączenie parafii św. Viatora i św. Wacława w jedną i 
przyłączenie parafii św. Bartłomieja do parafii na zachód okaże się bardziej owocne w przyszłości.  

Co dalej? 

Parafie św. Bartłomieja, św. Konstancji, Our Lady of Victory, św. Pascala i św. Roberta 
Bellarmine’a wezmą udział w dalszych rozmowach dot. rozeznawania struktury parafii, 
jednocześnie dążąc do podjęcia ostatecznej decyzji przed Bożym Narodzeniem. 

Św. Viator i św. Wacław: Kardynał nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale wyraził swoje 
poparcie dla połączenia parafii św. Viatora i św. Wacława. Oczekując na oficjalną decyzję, zachęca 
się obie parafii do podjęcia wspólnej modlitwy oraz budowaniu jak najlepszych relacji biorąc pod uwagę 
ograniczenia dotyczące zgromadzeń. 

Szkoły 

Na podstawie zapisów szkolnych oraz potencjału Globalnej Akademii Papieża Franciszka, szkoły 
im. św. Roberta Bellarimine’a, szkoły im. św. Viatora, Komitet Wykonawczy nie widzi potrzeby 
wprowadzenia zmian w programie szkolnym ani w kampusach. Każda ze szkół będzie zarządzana 
przez parafię, pod którą dana szkoła będzie należeć.  

Przy odpowiednim wsparciu finansowym szkoła im. św. Konstancji nie będzie podlegać zmianom 
strukturalnym. Funkcjonowanie szkoły będzie zależeć od wsparcia finansowego darczyńców.  
Szkoła będzie podlegać pod nowy zarząd, aby proboszcz nie musiał zarządzać dwiema szkołami. 
Proboszcz i parafia dalej będą duszpastersko wpierać szkołę, aby zachowała katolicką tożsamość.  

Z powodu niskiej ilości zapisów oraz potrzeb finansowych, Biuro Szkół Katolickich będzie 
współpracować z zarządem szkoły im. św. Bartłomieja, aby sprawdzić, czy istnieje szansa na 
rozwój w roku szkolnym 2021-22. Biuro również oceni jak będzie sprawdzała się struktura 
administracyjna szkoły w stosunku do nowej struktury parafii. 

Zdajemy sobie sprawę, że opóźnienia związane z podjęciem decyzji są trudne. Dziękujemy parafiom za 
zaangażowanie. Wiemy, że Pan jest z nami i będziemy się umacniać modląc się za siebie nawzajem. 
Polecamy się Waszej modlitwie.  

 

Z modlitwą 

      

Jego Ekscelencja John Manz  Szanowny ks. Jason Malave 
Wikariusz Biskupi, IV Wikariat  Przewodniczący Komisji Odnów Mój Kościół 


