KOŚCIÓŁ KATOLICKI W STANACH ZJEDNOCZONYCH
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Od roku 1990, małżeństwa zawarte w kościele katolickim spadły o 55%
Liczba chrztów spadła z 986 000 do 694 000 (-30%)
Co piąte, ochrzczone dziecko nie przystąpiło do Pierwszej Komunii
2 na 5 ochrzczonych dzieci nie przystąpiło do sakramentu bierzmowania
85% bierzmowanej młodzieży porzuca wiarę przed ukończeniem 21 roku życia
Pokolenie milenijne jest mniej religijne niż poprzednie pokolenia

ARCHIDIECEZJA CHICAGO
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27% spadek frekwencji na mszy: Ponad 150,000 mniej osób uczęszcza na coniedzielną mszę św. niż 20 lat
temu.
Znaczące zmiany w populacji: Rejony miasta Chicago, które w przeszłości były głównie katolickie, z parafią dla
każdej grupy etnicznej, doświadczają obecnie spadku katolików na danym terenie. Liczba obiektów pozostaje ta
sama co w przeszłości.
Mniejsza liczba kapłanów w społecznościach: Ponad 160 kapłanów osiągnie wiek emerytalny w ciągu kolejnej
dekady, jednocześnie rocznie coraz mniej kleryków jest wyświęcanych (ok. 5-6 na rok w ciągu ostatnich 2 lat).
Starzejąca się infrastruktura: Wiele parafii zmaga się z brakiem środków pieniężnych, aby przeprowadzić
potrzebne remonty, co zwiększa koszty utrzymania oraz pochłania czas i środki przeznaczone na
duszpasterstwo.
Brak środków na inwestycje duszpasterskie: Ponad 40% parafii w archidiecezji, oprócz księdza, nie posiada
pełnoetatowego pracownika, który odpowiadałby za duszpasterstwo.

W SKŁAD NASZEJ GRUPY WCHODZĄ: Parafia pw. św. Alojzego, parafia pw. św. Jadwigi, szkoła i parafia pw. św.
Jana Berchmansa oraz szkoła i parafia pw. Matki Bożej Anielskiej.
Uwagi demograficzne lokalnego obszaru
• Od 2000 do 2010 roku nastąpił 2,2% wzrost populacji na danym obszarze. Szacowany wzrost od 2010 do 2020 to
3,9%.
• Szacowana struktura rasowo-etniczna na tym obszarze to:

Rasa/Etniczność
Biała
Pochodzenie hiszpańskie
(wszystkie rasy)
Azjatycja
Czarna

Całość w obrębie
grupy
78%
19%
7%
4%

* Uwaga: W skład danych wchodzą osoby pochodzenia hiszpańskiego np. osoba pochodzenia hiszpańskiego może
wchodzić w skład jednej z wyżej wymienionej rasy, dlatego suma przekracza 100%.

•

Język używany w domu.
Język
Osoby posługujące się wyłącznie j.
angielskim
Osoby posługujące się j.
hiszpańskim + na dobrym poziomie j.
angielskim
Osoby posługujące się j.
hiszpańskim + w niewielkim stopniu
lub w ogóle j. angielskim
Osoby posługujące się innym
europejskim językiem (np. polskim) +
j. angielskim na dobrym poziomie

Całość w obrębie
grupy
84%
7%

2%

4%
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PARAFIA PW. ŚW. JADWIGI
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Frekwencja na mszach św.
w parafii:
• Jak podano w corocznym
raporcie z października
2019, frekwencja na
mszach była 59% niższa
niż w roku 1999 i 8%
niższa niż 2014 roku.

Średnia frekwencja na każdej mszy (rok 2019 w zestawieniu z rokiem 1999):
Październik 2019

Październik 1999

Sobota, 5pm (w j. angielskim): 79
Niedziela, 8am (w j. angielskim): 72
Niedziela, 9:30am (w j. polskim): 85
Niedziela, 11am (w j. angielskim): 164
Niedziela, 1pm (w j. hiszpańskim): 105

Sobota, 5pm (w j. angielskim): 103
Niedziela, 8am (w j. angielskim): 80
Niedziela, 9:30am (w j. polskim): 47
Niedziela, 11am (w j. angielskim): 473
Niedziela, 12:30pm (w j. hiszpańskim): 512

Sakramenty i pogrzeby od 1 lipca 2018 to 30 czerwca 2019
Parafia
Chrzty < 7 lat
Pierwsze Komunie < 18 lat
Bierzmowania < 18 lat
Śluby
Pogrzeby

37
11
12
19
14

Średnia w diecezji
(2018-19)
46
46
42
8
29

Najwyższe 25% w diecezji
(2018-19)
81
82
80
15
48

Informacje finansowe
• Raport parafialny z roku podatkowego 2019 (od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019r.) oraz z roku podatkowego
2020 (1 lipca 2019 do czerwca 2020 – na który negatywny wpływ miał Covid).

Przychód
Składki (niedziele, święta,
Boże Narodzenie, Wielkanoc)
Całkowity przychód
operacyjny (włącznie ze
składkami, bez wynajmu)
Dodatkowy dochów za
wynajem
•
•

Rok 2019 (przed Covid)
193 441 USD

Rok 2020 (w czasie Covid)
175 082 USD

274 102 USD

239 337 USD

350 720 USD

368 962 USD

Obecnie niedzielne składki stanowią średnio XX% sumy sprzed Covid
Depozyt parafialny w archidiecezjalnym banku, na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 161 190 USD. Parafia nie
posiada długu.

Uwaga: Więcej informacji nt. innych parafii w grupie zostanie udostępnionych po ocenie scenariuszy podczas
naszego kolejnego spotkania. Celem niniejszych informacji jest skupienie uwagi na danych demograficznych
wspólnego terytorium grupy i bieżącej sytuacji indywidualnej parafii, aby ustalić punkt wyjścia i zrozumieć, gdzie się
obecnie znajdujemy.
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