Aktualności dotyczące inicjatywy Odnów Mój Kościół w dzielnicy Wicker Square:
10 maja 2021
Proces rozeznawania
Parafie św. Alojzego, św. Jadwigi, św. Jana Berchmansa i Matki Bożej Anielskiej w ciągu
ostatnich kilku miesięcy zostały zaangażowane w proces rozeznawania. Komisja ds.
rozeznawania i opinii, w której skład weszli członkowie każdej wspólnoty parafialnej, spotkali
się, aby przedyskutować kształt struktury parafii w przyszłości. Nasze wyrazy wdzięczności
kierowane są pod adresem komisji, która rozeznała na modlitwie przyszłą strukturę parafii w
tym niełatwym czasie globalnej pandemii.
Na podstawie zebranych danych, komisja przedstawiła archidiecezji swoje zalecenia.
Archidiecezjalna komisja standaryzacji i opinii, w której skład wchodzą przedstawiciele z całej
archidiecezji, zapoznali się z opinią komisji parafialnej oraz danymi tj. sprawozdaniami
finansowymi, potrzebami oraz zasobami poszczególnych parafii.
Kardynał Cupich bp. Lombardo składają wyrazy wdzięczności ks. Diazowi, ks.
Wojciechowskiemu, ks. Marshallowi oraz komisji parafialnej, którzy spotykali się w ciągu kilku
ostatnich miesięcy. Kardynał oraz biskupi pragną również przekazać wyrazy wdzięczności
wszystkim parafianom, zaangażowanym w proces rozeznawania i odnowy.
Wynik
W ciągu ostatnich kilku tygodni kardynał Błażej J. Cupich – arcybiskup Chicago, biskupi
pomocniczy oraz rada prezbiterialna przy archidiecezji spotkali się, aby zapoznać się z opinią
komisji ds. rozeznawania. Na podstawie zebranych informacji, kard. Cupich podjął następującą
decyzję dotyczącą struktury parafii w dzielnicy Wicker Square.
Z dniem 1 lipca 2021 roku parafie św. Jadwigi oraz św. Jana Berchmansa zostaną
połączone w jedną parafię. Msze św. dalej będą odprawiane w obu kościołach.
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Obie wspólnoty będą funkcjonować jako jedna parafia, z jednym proboszczem i
jedną radą parafialną.
Kościół św. Jadwigi będzie głównym kościołem parafialnym, w którym będą
przechowywane dokumenty i akta sakramentalne.
Lokalna społeczność przedstawi od 3 do 5 propozycji nazw dla parafii.
Propozycje muszą mieścić się w wytycznych przedstawionych przez
archidiecezję.
Ustalenie rozkładu mszy św. w kościołach będzie sprawą priorytetową w ciągu
najbliższych miesięcy.
W szkole im. Św. Jana Berchmansa nie zajdą żadne zmiany.
Ks. Tomasz Wojciechowski będzie sprawował urząd proboszcza w nowej parafii,
a ks. Pat Marschall będzie służył jako wikariusz oraz kapelan szkoły im. św. Jana
Berchmansa.

•

Ponadto, komisja zaleca, aby Św. Alojzy stał się dodatkowym miejscem kultu dla
nowej parafii utworzonej z połączenia parafii Św. Heleny, Różańca Świętego i Św.
Marka.
o Ks. Claudio Diaz będzie pełnił funkcję proboszcza na terenie nowo połączonej
parafii.
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Struktura parafii pw. Matki Bożej Anielskiej pozostanie bez zmian.

o

Ks. John Waiss pozostanie proboszczem tej parafii.

Racjonalne uzasadnienie nowej struktury parafii
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Połączenie parafii św. Jadwigi i św. Jana Berchmansa ułatwi pracę i pomoc
potrzebującym w społeczności w Logan Square i Wicker Park.
Podczas gdy nie będzie żadnych zmian strukturalnych w szkole St. John Berchmans,
zjednoczenie dwóch parafii i nowy proboszcz obsługujący zjednoczoną parafię, jest
zmianą. Zjednoczona parafia ma teraz podwójną szansę na zwiększenie liczby uczniów
w szkole i w programie nauczania religii.
Szkoła im. św. Jana Berchmansa będzie kontynuowała działalność na terenie nowej
parafii w zakresie edukacji religijnej i pomoc w formacji dzieci i młodzieży.
Bliskie położenie obu parafii ułatwi prowadzenie duszpasterstwa w obu kościołach.
Jesteśmy szczególnie wdzięczni, że ks. Pat Marshall i ks. Tom Wojciechowski będą
mogli posługiwać razem, ponieważ mają tak wielką pasję i dynamizm dla tego, co będzie
zjednoczoną wspólnotą św. Jana Berchmansa i św.
Dołączenie kościoła św. Alojzego do parafii od strony południowej pozwoli na scalenie
duszpasterstwa w społeczności portorykańskiej w dzielnicy Humbolt Park.
Połączenie kultu w kościele św. Heleny i św. Alojzego zapewni stabilność finansową i
wspólny kult.
Zjednoczona parafia umożliwi także dalszą ewangelizację dzielnicy otaczającej nowo
zjednoczoną parafię.
Szkoła im. św. Heleny będzie kontynuowała pracę na terenie nowej parafii w zakresie
edukacji religijnej i pomoc w formacji dzieci i młodzieży.
Struktura parafii Matki Bożej Anielskiej nie zmieni się. Parafia skupi się na głoszeniu
Dobrej Nowiny oraz wychowywaniu nowych uczniów, którzy będą ewangelizować w
przyszłości.

Kolejny etap
Zarząd parafii wraz z parafianami przedstawią propozycje nazwy nowo połączonej parafii św.
Jadwigi i św. Jana Berchmansa. Zarząd parafii św. Alojzego wraz z parafianami przyłączą się z
tworzącą się parafią na południe, aby wybrać nową nazwę. Nazwy muszą spełniać wymogi
przedstawione przez archidiecezję. Propozycje będą przedstawione Kardynałowi, który
podejmie decyzję co do nazw.
W kolejnym etapie procesu odnowy nowo połączona wspólnota parafialna stanie przed
zadaniem stworzenia silniejszej i bardziej trwałej wspólnoty, aby w przyszłości móc dotrzeć do
większej liczby osób, głosić Ewangelię i formować nowych uczniów.

