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DEKRET
W IMIĘ BOŻE. AMEN.
„Podobnie parafie, które są zbyt małe, powinny być zjednoczone, o ile sytuacja tego wymaga
i okoliczności na to pozwalają”. Święty Paweł VI, List apostolski motu proprio, Ecclesiae Sanctae,
n. 21, (1), 6 sierpnia 1966
Zmieniająca się sytuacja demograficzna wpłynęła na wielkość i stan finansowy Archidiecezji
Chicagowskiej oraz żywotność jej parafii. Jest to szczególnie widoczne w samym Chicago, gdzie całkowita
populacja spadła o 21% od 1970 roku, z 3 366 957 do około 2 686 530 w 2020 roku. Archidiecezja ma wiele
pustych, starych i niedostatecznie wykorzystywanych budynków parafialnych, mniej kapłanów, którzy byliby
pasterzami naszych wspólnot wiary.
Według US Census Bureau, Archidiecezja Chicago (hrabstwa Cook i Lake w stanie Illinois) miała
szacunkową populację 5 881 250 w 2018 roku. Annuario Pontificio z 2018 roku wskazało, że nasza
archidiecezja miała 345 parafii obsługujących katolicką populację 2 512 000: średnio 7 281 katolików na
parafię. Według tego samego źródła, archidiecezja Los Angeles liczyła łącznie 11 519 517 mieszkańców, z 287
parafiami na 4 362 000 katolików: średnio 15 199 katolików na parafię. W archidiecezji nowojorskiej liczba ta
wynosiła 2 656 987 katolików w 294 parafiach, czyli średnio 9 037 katolików na parafię. Wiele naszych parafii
zostało założonych w pierwszej połowie ubiegłego wieku lub wcześniej. Wiele z nich powstało dla grup
narodowościowych, językowych lub etnicznych, które nie mieszkają już w archidiecezji ani w dzielnicach, w
których kiedyś kwitły.
Wiele naszych parafii nie jest w stanie utrzymać się i otrzymuje dotacje finansowe od archidiecezji. Od
roku podatkowego 2012 do roku podatkowego 2019 Archidiecezja Chicago przeznaczyła 162.332.527.00
dolarów na wsparcie parafii i szkół katolickich: 42 620 585.00 USD dla 106 parafii i 119 712 942.00 USD dla 83
szkół katolickich. Wynikało to całkowicie z hojności wiernych z archidiecezji i innych łaskawych darczyńców.
Archidiecezja nie może kontynuować tego poziomu wsparcia finansowego. Naszą misją jest nawracanie
naszych parafii, pomaganie im w stawaniu się bardziej żywotnymi, czyli aktywnymi ośrodkami uczniostwa
chrześcijańskiego, misji ewangelicznej, stypendiów i pomocy charytatywnej. Aby osiągnąć tę misję, parafie
muszą mieć rosnącą lub stałą liczbę aktywnych parafian i środki do utrzymania się.
Prawie sześć lat temu, zainspirowany doświadczeniem św. Franciszka z Asyżu przed krzyżem
zrujnowanego kościoła San Damiano i marzeniem Ojca Świętego o „opcji misyjnej ... zdolnej do przemiany
wszystkiego” (Papież Franciszek, apostolski Adhortacja Evangelii gaudium, n. 27, 24 listopada 2013 r.), po
szerokich i ciągłych konsultacjach wśród duchowieństwa i wiernych świeckich Archidiecezji Chicago, w
szczególności Rady Prezbiterialnej, rozpoczęliśmy inaugurację wieloletniego procesu Renew My Church (RMC)
mającego na celu uzyskanie przemiany i wzmożenia żywotności naszych parafii. Moim zamiarem jest, aby
każda parafia łączyła się ze swoimi sąsiadami (grupami) i planowała przyszłość. Uważne planowanie stworzy

nowe możliwości. Identyfikujemy parafie do rekonfiguracji poprzez duszpasterską koordynację z sąsiednimi
parafiami, w ramach istniejących związków i przez inne zmiany strukturalne i organizacyjne.
Dekret ten dotyczy dwóch parafii położonych na obszarze około trzech mil kwadratowych w
sąsiedztwie Jefferson Park i Portage Park w północno-zachodniej części miasta Chicago: Parafia Św. Konstancji
(parafia personalna dla wiernych polskich założona w 1916 r.), 5843 West Strong Street , Chicago, Illinois
60630-2098 i Parafia Św Reoberta Bellarmine (założona w 1930), 4646 North Austin Avenue, Chicago, Illinois
60630-3157. Te dwie parafie obsługują obszar miasta, w którym ludność zmienia się z dużej liczby wiernych
mówiących po polsku na rosnącą populację wiernych mówiących po hiszpańsku, potrzebujących posług
liturgicznych i opieki duszpasterskiej w języku hiszpańskim. Wraz z nadchodzącym zjednoczeniem parafii św.
Bartłomieja, parafii Matki Bożej Zwycięskiej i parafii św. Pascala, zostało udzielone wsparcie dla posługi dla
coraz większej liczby wiernych mówiących po hiszpańsku w tym regionie. Dekret ten ma na celu
ustabilizowanie bieżącej posługi wiernych mówiących po polsku w parafii św. Konstancji i połączenie tej
nieterytorialnej fundacji personalnej z parafią św. Roberta Bellarmina, okoliczną parafią terytorialną, w której
znajduje się kampus parafii św. Konstancji. Wielu wiernych uczęszczających do parafii św. Konstancji mieszka
poza dzielnicą, a sama okolica jest domem dla nie tylko rosnącej populacji hiszpańskojęzycznej, ale także
młodszej anglojęzycznej. Aby uchronić nową parafię przed trudnym zadaniem posługi trójjęzycznej wspólnocie
wiernych katolików, nowa parafia obejmie posługę wiernych mówiących po polsku z Kampusu św. Konstancji,
jednocześnie służąc wiernym anglojęzycznym zarówno z kościoła św. Roberta Bellarmine i Św. Konstancji.
Niedzielna Msza św. celebrowana w języku polskim w parafii św. Konstancji obejmuje 82% obecnych,
pozostałe 18% w języku angielskim. Tymczasem Msza św. odprawiana jest wyłącznie w języku angielskim w
parafii św. Roberta Bellarmine. Trendy wskazują na coraz szybszy spadek liczby wiernych mówiących po polsku
w miarę przemieszczania się z tego obszaru do społeczności podmiejskich. W międzyczasie następuje również
wzrost młodszej populacji anglojęzycznej. Połączenie zapewni parafii możliwość dalszej służby polskiej
ludności, zajmując się potrzebną pomocą i ewangelizacją wśród rosnącej i młodszej populacji anglojęzycznej.
W ciągu 10 lat, od 2009 do 2019, nastąpił 26% spadek frekwencji niedzielnych Mszy św. w parafii św.
Konstancji. W ciągu 20 lat spadek wyniósł prawie 47%, z 4136 do 2164. W tym samym 10-letnim okresie
spadek wyniósł 24% w parafii św. Roberta Bellarmina i 51% w ciągu 20 lat, od 1744 do 854. W 2019 roku św.
Konstancja miała dochód w wysokości 895 851.00 USD i wydatki 926 660.00 USD, pozostawiając deficyt
operacyjny w wysokości 30 809.00 USD. U św. Roberta Bellarmina dane za 2019 rok to dochód w wysokości
723 112.00 USD, wydatki w wysokości 810 531.00 USD i deficyt operacyjny w wysokości 87 419.00 USD. W
październiku 2020 r. Parafia św. Konstancji miała oszczędności w wysokości 1 255 616.00 USD, ma również
całkowity dług w wysokości 510, 125.00 USD, na bieżące wydatki parafia potrzebuje rocznie 778 600.00 USD.
W tym samym miesiącu parafia św. Roberta Bellarmina miała oszczędności w łącznej wysokości 1 189 875
USD, brak zadłużenia oraz roczne potrzeby wydatkowe w wysokości 452 250.00 USD.
Po zeszłorocznych konsultacjach ze świeckimi i duchownymi z parafii, w tym opinii parafian,
przedłożono raport Archidiecezjalnej Komisji Norm i Zaleceń, grupie świeckich i duchownych z całej
Archidiecezji Chicago. Niedawno Komisja przedstawiła swoje zalecenia pastoralnemu kierownictwu
Archidiecezji. W zaleceniach zaproponowano, aby parafia św. Konstancji i parafia św. Roberta Bellarmina
zostały zlikwidowane jako oddzielne podmioty prawne w Kościele i zjednoczone w jedną nową parafię
terytorialną na terytorium parafii św. Roberta Bellarmina i części terytorium Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej,
wraz z kościołem św. Roberta Bellarmina, tworząc nowy kościół parafialny. Wniosek jest poparty zmianami
demograficznymi na tym obszarze oraz danymi wymienionymi lub załączonymi do niniejszego dekretu. Obie
parafie obecnie obsługują obszar o malejącej populacji mówiących po polsku i mającej potrzebę dotarcia do
rosnącej i młodszej anglojęzycznej grupy katolików. Zjednoczenie parafii pozwala uniknąć konieczności
wyznaczania więcej niż jednego księdza na proboszcza i oszczędza na finansowaniu wielu administracji
parafialnych. Trwała kondycja ekonomiczna wspólnoty wierzących zależy od jak najpełniejszego zjednoczenia

wiernych. Ponadto wielkość terytorium proponowanej parafii będzie wspólna dla tego obszaru miasta
Chicago.
Dlatego stwierdzam, że ja, Kardynał Blase J. Cupich, Arcybiskup Chicago, zgodnie z postanowieniami
kan. 50, kan. 127 §§ 1 i 3, kan. 166 i kan. 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mając przed sobą propozycję,
aby parafia św. i parafii św. Roberta Bellarmina, będące na obszarze Jefferson Park, jak i Portage Park w
Chicago, zostały rozwiązane jako oddzielne osoby prawne w Kościele i zjednoczone w jedną nową parafię
terytorialną na terytorium parafii Sw. Roberta Bellarmina i części terytorium parafii Matki Bożej Zwycięskiej,
wraz z kościołem św. Roberta Bellarmina przeznaczonym na kościół parafialny. Wiedzcie również, że zwołałem
Radę Prezbiterialną Archidiecezji Chicago za pośrednictwem wideokonferencji przez Internet 18 grudnia 2020
r. Następnie, po wysłuchaniu Rady Prezbiterialnej i otrzymaniu jej głosów 36 za i 1 przeciw propozycji,
zaakceptowałem przegłosowaną większość i wzywając Ducha Świętego,
zarządzam, co następuje:
1. Od 1 lipca 2021 r. wspomniane wyżej parafie św. Konstancji i św. Roberta Bellermine zostają rozwiązane
jako niezależne podmioty prawne w Kościele i zjednoczone jako jeden podmiot prawny, to jest Parafia
terytorialna zwana tymczasowo, jako. Parafia Św. Konstancji i Św. Roberta Bellarmine;

2. Misje dwóch wygasłych parafii zostaną włączone do misji nowej Parafii Św. Konstancji i Roberta Bellarmine;
3. Parafianie z dwóch wygasłych parafii oraz wierni przebywający na terenie nowej parafii będą parafianami
Parafii Sw. Konstancji i Św. Roberta Bellarmine;
4. Terytorium nowej Parafii Św. Konstancji i Św. Roberta Bellarmine będzie obszarem nieistniejącej już parafii
Św. Roberta Bellarmine oraz częścią terytorium wygasłej parafii Matki Bożej Zwycięskiej, zgodnie z opisem i
rysunkiem w załączonym dokumencie i mapie;
5. Z zastrzeżeniem woli założycieli i darczyńców oraz z należytym uwzględnieniem wszelkich praw nabytych,
dobra i prawa majątkowe obu poprzednich parafii, wraz z wszelkimi zobowiązaniami, które mogą być na nich
obciążone, staną się własnością nowej Parafii Konstancji i Roberta Bellarmine (ok. 121);
6. Kościoły poprzednich parafii Sw. Konstancji i Sw. Roberta Bellarmina będą kościołami nowej parafii Św.
Konstancji i Roberta Bellarmine, zachowując własne tytuły (canon 1218). Kościół św. Roberta Bellarmina
będzie kościołem parafialnym nowej parafii;
7. Dane przekazane w tej sprawie Radzie Prezbiterialnej wraz z protokołem z posiedzenia Rady w dniu 18
grudnia 2020 r. należy załączyć do niniejszego dekretu i udostępnić na żądanie uprawnionych do ich
otrzymania;
8. Zapisy sakramentalne i inne materiały związane z badaniami historycznymi dotyczącymi dwóch poprzednich
parafii będą gromadzone i przechowywane na kampusie kościoła św. Roberta Bellarmina, chyba że zespół
ekspertów z Centrum Archiwizacji im. Kardynała Józefa Bernardina określi inaczej.
9. Powiadomienie o tym dekrecie powinno nastąpić niezwłocznie za pośrednictwem urzędowej strony
internetowej Archidiecezji Chicago. Dekret zostanie przekazany proboszczowi parafii św. Konstancji i

proboszczowi parafii św. Roberta Bellarmina. Tak szybko, jak to możliwe, proboszczowie poinformują o tym
swoich parafian za pośrednictwem biuletynu parafialnego lub w inny odpowiedni sposób.
Przed hierarchicznym ponownym rozpatrzeniem ( apelacją) od tego dekretu należy złożyć pisemną, opatrzoną
datą i podpisaną petycję o ponowne rozpatrzenie lub zmianę dekretu w ciągu dziesięciu (10) dni od
powiadomienia o dekrecie (CIC cc. 1734, 1735, 1737).

Podpisano 28 stycznia, A.D. 2021.
Z Katedry Świętego Imienia
Chicago, Illinois
(Tłumaczenie nieautoryzowane)

