
								

Odnów mój Kościół:  
Konwersacja parafialna na temat naszej przyszłości 
Ponieważ to Jezus Chrystus wzywa nas do ciągłego odnawiania swego Kościoła, musimy 
być gotowi, aby użyczać swego głosu i nie szczędzić wysiłków, by korzystać z możliwych  
sposobów prowadzących do potrzebnej odnowy. Niniejszy dokument zawiera skrótowy opis 
tego, gdzie aktualnie się znajdujemy. Więcej informacji zostanie przekazana podczas 
naszego kolejnego spotkania parafialnego. Zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu, 
aby dowiedzieć się więcej i przekazać swoje uwagi zwrotne oraz, aby podzielić się swymi 
przemyśleniami.  

Ogólny zarys procesu odnowy  
Odnowa wymaga dalekowzroczności, planowania i nowych środków, aby nieść Jezusa Chrystusa innym. 
Prawie 100 grup parafii i szkół w całej Archidiecezji jest zaangażowanych w proces, który ma na celu 
odpowiedź na niezbędne pytania dotyczące struktury, sposobu współpracy pomiędzy wspólnotami w 
ramach każdej grupy, oraz ustanowienie mocnych podstaw dla aktywności poprzez skoncentrowane 
wysiłki ewangelizacyjne i formację wiary. Wspieranie naszych parafii przez ustanowienie najlepszych 
struktur pozwala nam tchnąć nowe życie w nasze wysiłki, aby poszerzać grono uczniów Jezusa, budować 
wspólnoty i inspirować do dawania świadectwa. 

Scenariusze wstępne 
W celu rozpoczęcia dyskusji archidiecezja zaoferowała naszej grupie zestaw wstępnych scenariuszy, 
które ukazują potencjalne modele tego, w jaki sposób parafie i szkoły w naszej grupie mogłyby zostać w 
przyszłości skonfigurowane. Te wstępne scenariusze zostały opracowane z uwzględnieniem danych 
demograficznych, frekwencji na Mszach świętych, kondycji finansowej i kondycji obiektów parafialnych. 
Scenariusze zostały stworzone dzięki pracy pracowników archidiecezji, liderów wikariatów i lokalnych 
proboszczów. 

Te wstępne scenariusze, którymi szczegółowo podzielimy się podczas naszego następnego spotkania 
parafialnego są punktem wyjścia do prowadzenia dyskusji. Nie podjęto jeszcze żadnych decyzji. 
Zespół ds. Przekazywania Informacji Zwrotnych i Rozeznawania Grupy Parafii może zaproponować 
dodatkowe scenariusze, które ich zdaniem zasługują na omówienie, o ile są wykonalne. 

Scenariusze te będą ewaluowane w oparciu o zestaw kryteriów ustalonych na podstawie danych z całej 
archidiecezji pomocnych ocenić, jak nowa struktura organizacyjna będzie wspierała żywotność i 
aktywność parafii. Do tych kryteriów należą: 

• Duszpasterskie i duchowe potrzeby parafii: parafie, w dzisiejszych czasach i kulturze, aby ożywić 
dzieło ewangelizacji, formacji, opieki duszpasterskiej oraz rozwijać kult Boży zazwyczaj tworzą silny 
zespół pracowników, który wspiera proboszcza. Zespół pracowników parafii będzie grupą 
profesjonalnie wyszkolonych i sprawiedliwie wynagradzanych osób. Aby utrzymać ten personel i 
opłacić podstawowe operacje, takie jak płatność usług komunalnych, parafie zazwyczaj potrzebują 
dochodu operacyjnego w wysokości $750,000 lub więcej (wyłączając dochód z wynajmu). 

• Liczba parafian i obecność na Mszy św.: Na podstawie przewidywań, co do liczby proboszczów 
dostępnych w przyszłości na terenie całej archidiecezji, parafia zwykle powinna posiadać 
przynajmniej 800 parafian uczestniczących w Mszach św. każdego weekendu, aby mógł zostać jej 
wyznaczony pełnoetatowy, rezydujący na miejscu proboszcz. Ponadto, parafie potrzebują 
wystarczającej liczby wiernych (tzn. liczby parafian), aby wspierać prężnie działające dzieła 
duszpasterskie. 

• Możliwość zarządzania duszpasterstwem: jest rzeczą kluczową, aby nasze struktury wspierały 
proboszczów i zespoły pastoralne w tym, aby jak największa ilość czasu i energii była przeznaczana 
na duszpasterstwo. Struktury te muszą być realistyczne w zarządzaniu i brać pod uwagę czas 
potrzebny na potencjalne przemieszczanie się proboszcza pomiędzy kampusami parafii, udzielanie  
sakramentów oraz prace administracyjne, związane z utrzymaniem obiektów i duszpasterskie. 
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• Finansowa stabilność parafii i jej obiekty: stabilność finansowa parafii oraz odpowiednie, dostępne 

i bezpieczne obiekty, które mają możliwości rozwoju i przystępnymi kosztami bieżących napraw/
konserwacji. 

• Prężność i stabilność finansowa szkoły: szkoła powinna być jak najlepiej przygotowana do 
zapewnienia najwyższej jakości formacji religijnej i akademickiej w sposób, który jest zrównoważony 
finansowo. Kluczowym kryterium jest możliwość rejestracji co najmniej 240 uczniów od 
przedszkola do 8 klasy, przy uwzględnieniu demografii i populacji uczniów parafii, a także 
zapewnienie wysokiej jakości edukacji, rozwoju społecznego uczniów i zrównoważonych działań. 

Uwaga: Główne zasady w związku z sytuacją związaną z COVID-19 

Podstawowe zasady opisane powyżej nadal pozostają punktami odniesienia w oparciu, o które należy 
rozważyć wykonalność scenariuszy strukturalnych. Dane parafialne będą musiały być porównane z 
wyznaczonymi wymogami przedstawionymi w niniejszym dokumencie, przy wzięciu pod uwagę zarówno 
danych sprzed COVID (tj. finanse roku fiskalnego 2019 oraz frekwencji na Mszach świętej w październiku 
2019 r.) oraz z tym, w jaki sposób COVID wpłynął na stabilność finansową każdej parafii i jej potencjalny 
scenariusz. Ważne jest, w jaki sposób te implikacje finansowe będą wpływały na sytuację parafii w 
przyszłości. Krótkoterminowe wyzwania finansowe nie powinny znacząco wpływać na podejmowane 
decyzje. Jednak w przypadku, gdy jest jasne, że skutki będą się utrzymywać w przyszłości, należy to 
uwzględnić w ewaluacji każdego scenariusza. 

Dodatkowe informacje i definicje dotyczące wstępnych scenariuszy parafialnych: 

Na kolejnej stronie zamieszczone zostały wstępne scenariusze dla naszej grupy parafii, w skład 
którego wchodzą: 

• Parafia Bożego Zbawiciela 

• Parafia i szkoła św. Eugeniusza 

       • Parafia i szkoła św. Moniki 

       • Parafia Matki Bożej Matki Kościoła 

       • Parafia św. Rozalii 

Kluczowe informacje dla każdej parafii znajdują się na ostatniej stronie niniejszego dokumentu. 

Należy pamiętać, że scenariusze nie proponują zmian w programach szkolnych św. Eugeniusza 
i św. Moniki. 

Czytając scenariusze, należy pamiętać o rozróżnianiu ‘parafii’ od ‘kościoła’.  

Parafia = Ludzie, wspólnota, organizacja   

Kościół = Budynek, przestrzeń sakralna, w której się modlimy 

Zjednoczona parafia ma jednego proboszcza, jeden budżet, ten sam personel, jedną Radę 
Finansową, itd. - ale może posiadać kilka kościołów. Aktywa każdej jednoczącej się parafii jako 
jedna parafia stają się aktywami zjednoczonej parafii. 

Zjednoczona parafia może przyjąć formę nowej parafii z nową nazwą (parafia A i parafia B 
tworzą nową parafię C) lub też parafia B staje się częścią parafii A. W obu przypadkach budynki 
kościelne zachowują swoje nazwy. Tak więc kościół B będzie nadal kościołem B, nawet jeśli 
stanie się częścią parafii A. 
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Kiedy parafia posiada dwa kościoły, jeden z nich zostaje wyznaczany jako kościół parafialny, w 
którym przechowywane są księgi sakramentalne. 

Analizując te scenariusze, ważne jest, abyśmy wszyscy robili to w duchu modlitewnym, 
pamiętając, że odnowa duchowa i strukturalna, do której jesteśmy powołani, są ze sobą 
powiązane. Najlepsze i najbardziej efektywne zarządzanie naszymi zasobami (odnowa 
strukturalna) może pozwolić nam na zwiększenie inwestycji w posługi, które bezpośrednio 
przyczyniają się do poszerzania grona uczniów, budowania wspólnoty i inspirowania do 
składania świadectwa (odnowa duchowa). 

Tak jak Jezus prosi nas, abyśmy się zawsze modlili, On również pragnie, abyśmy zawsze mieli 
wiarę. Razem modlimy się o przewodnictwo Ducha Świętego, żeby ustalić, w jaki sposób Nasz 
Pan użyje istniejących struktur do stworzenia nowych, dzięki którym więcej osób nawiąże z Nim 
relacje. 

   Potrzebujemy Państwa zaangażowania   
  Przypominamy, że te wstępne scenariusze są tylko początkami 
konwersacji. Nie podjęto żadnych decyzji. Jesteśmy proszeni o 
przekazanie opinii na temat wstępnych scenariuszy archidiecezji i 
zaproponowanie alternatywnych scenariuszy i modeli konfiguracji. 

 
Zapraszamy Państwa na nasze następne spotkanie parafialne, będzie tam można 
uzyskać więcej informacji i przekazać swoją opinię.  
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Wstępne scenariusze parafialne do rozeznania 
Jak zaznaczono na stronie 2, wstępne scenariusze nie proponują żadnych zmian w szkołach 
św. Eugeniusza i św. Moniki. 

Scenariusz parafii nr 1: 2 parafie, 2-4 kościoły  
 
Parafia 1: św. Moniki + św. Rozalii  

- Konfiguracja kościoła nr 1 (2 miejsca kultu):  

 o W obu kościołach kontynuowane jest regularne odprawianie Mszy świętych. 

- Konfiguracja kościoła nr 2 (1 miejsce kultu):  

o Kościół św. Moniki jest jedynym miejscem kultu dla parafii.  

o Kościół Św. Rozalii zostaje formalnie zamknięty. 

 
Parafia 2: Bożego Zbawiciela + św. Eugeniusza + Matki Bożej Matki Kościoła 

       

- Konfiguracja kościoła nr 1 (2 miejsca kultu): 

o W obu kościołach: Bożego Zbawiciela + św. Eugeniusza kontynuowane jest  
regularne odprawianie Mszy świętych. 

o Kampus Matki Bożej Matki Kościoła zostaje formalnie zamknięty. 

- Konfiguracja kościoła nr 2 (2 miejsca kultu): 

o W obu kościołach: św. Eugeniusza + Matki Bożej Matki Kościoła kontynuowane 
jest regularne odprawianie Mszy świętych. 

o Kościół Bożego Zbawiciela zostaje formalnie zamknięty. 

- Konfiguracja kościoła nr 3 (1 miejsce kultu): 

o Kościół św. Eugeniusz jest jedynym miejscem, w którym regularnie, zgodnie ze 
stałym harmonogramem jest odprawiana Msza św.  

o Zarówno kościoły Bożego Zbawiciela + Matki Bożej Matki Kościoła zostają 
formalnie zamknięty. 

o Należy zauważyć, że pod uwagę brany był scenariusz, w którym wszystkie trzy 
kościoły pozostałyby otwarte. Jednak nie został on uwzględniony w niniejszych 
wstępnych scenariuszach. Parafia z trzema lokalizacjami stanowiłaby poważne 
wyzwanie dla księdza zapewniającego posługi duszpasterskie w takiej parafii oraz 
byłaby problematyczna również ze względu na czas potrzebny do utrzymania 
obiektów a także, dlatego, że uniemożliwiłoby to pozyskanie funduszy na 
reinwestycje w duszpasterstwo zaoszczędzonych z wydatków na utrzymanie i 
konserwację obiektów parafialnych.   
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Scenariusz parafii nr 2: 3 parafie, 3-5 kościołów 
Parafia 1: św. Monika + św. Rozalia [scenariusze konfiguracji kościołów takie same jak w 
„Scenariuszu parafialnym nr 1”, przy czym wykorzystywane byłyby albo oba kościoły, albo 
wszystkie Msze św. byłyby odprawiane w kościele św. Moniki, a kościół św. Rozalia zostałby 
formalnie zamknięty]. 

Parafia 2: Bożego Zbawiciela + Matki Bożej Matki Kościoła 
- Konfiguracja kościoła nr 1 (1 miejsce kultu): 

o Wszystkie Msze św. są odprawiane w kościele Bożego Zbawiciela 

o Kampus Matki Bożej Matki Kościoła zostaje formalnie zamknięty. 

- Konfiguracja kościoła nr 2 (1 miejsce kultu): 

o Wszystkie Msze św. są odprawiane w kościele Matki Bożej Matki Kościoła 

o Kościół Bożego Zbawiciela zostaje formalnie zamknięty. 

- Konfiguracja kościoła nr 3 (2 miejsca kultu): 

o W obu kościołach nadal odprawiane są Msze święte zgodnie z regularnym 
harmonogramem. 

▪ Prosimy zauważyć, że archidiecezja wyraziła poważne zastrzeżenia co 
do możliwości realizacji tego scenariusza w dłuższej perspektywie 
czasowej. Argumenty przemawiające przeciwko temu scenariuszowi, to 
całkowita frekwencja na Mszach świętych w porównaniu z możliwościami 
przepustowymi każdego z kościołów, ograniczona dostępność księży w 
przyszłości w obrębie naszej archidiecezji oraz brak wsparcia 
finansowego uzyskanego z przesunięcia wydatków z utrzymania i 
konserwacji obiektów parafialnych na reinwestycje w duszpasterstwo. 

Parafia 3: Św. Eugeniusz pozostaje w swojej obecnej strukturze parafialnej. 
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Dane parafii:  

Przeciętna frekwencja na Mszy św. (liczenie październikowe)

Rok Boży 
Zbawiciel

Św. 
Eugeniusz

Św. Monika Matki Bożej 
Matki 

Kościoła

Św. Rozalia

Paźdz. 2019 536 1,407 1,551 491 839

Paźdz. 2018 581 1,582 1,540 470 941

Paźdz. 2017 677 1,660 1,553 476 1,066

Paźdz. 2016 713 1,734 1,394 494 986

Paźdz. 2015 720 1,777 1,436 589 1,035

Paźdz. 2014 (5 lat) 836 1,781 1,495 606 1,089

Paźdz.. 2009 (10 
lat)

1,046 1,760 1,665 734 1,493

Paźdz.  1999 (20 
lat)

1,500 2,696 2,265 989 1,273

Procentowe (%) uczestnictwo we Mszy św. w poszczególnych parafiach ze względu na język 
(październik 2019)

Język Boży 
Zbawiciel

Św. 
Eugeniusz

Św. Monika Matki Bożej 
Matki 

Kościoła

Św. Rozalia

Angielski 100% 100% 64% 100% 39%

Polski - - 36% - 61%

Liczba miejsc w 
kościele

600 1,000 800 500 600

Sakramenty (na podstawie danych od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019) 

Chrzty (< 7. roku 
życia)

9 58 51 18 9

Śluby 1 12 15 1 2

Pogrzeby 37 84 55 48 34

Dane finansowe

Dochody roku 
budżetowego 
2019 (kościół)

Boży 
Zbawiciel

Św. 
Eugeniusz

Św. Monika Matki Bożej 
Matki 

Kościoła

Św. Rozalia

Kolekta $360,965 $810,793 $566,850 $277,855 $247,924
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Całkowite 
przychody 
operacyjne 
kościoła (z kolektą, 
bez wynajmu)

$494,743 $1,056,365 $731,104 $398,321 $298,536

Dochód z wynajmu - $12,914 $6,050 $4,274 $34,274

Całkowite 
przychody 
operacyjne 
kościoła

$494,743 $1,069,279 $737,154 $402,595 $332,810

Wydatki operacyjne $541,581 $864,337 $684,618 $461,347 $394,281

Nadwyżka / 
(Deficyt)

($46,838) $204,942 $52,536 ($58,752) ($61,471)

Dochody roku 
budżetowego 
2020 
(kościół)

Boży 
Zbawiciel

Św. 
Eugeniusz

Św. Monika Matki Bożej 
Matki 

Kościoła

Św. Rozalia

Kolekta $338,094 $720,342 $516,673 $244,033 $214,499

Całkowite 
przychody 
operacyjne 
kościoła (z kolektą, 
bez wynajmu)

$447,149 $928,581 $680,446 $315,869 $253,713

Dochód z wynajmu - $15,004 $1,365 $1,985 $37,169

Całkowite 
przychody 
operacyjne 
kościoła

$447,149 $943,585 $681,811 $317,854 $290,882

Wydatki 
operacyjne 

$543,904 $791,026 $638,641 $424,947 $380,176

Nadwyżka / 
(Deficyt)

($96,755) $152,559 $43,170 ($107,093) ($89,294)

Oszczędności/długi posiadane w archidiecezji (stan na 31 lipca 2021 r.) 

Oszczędności z 
Uczyć, kim jest 
Chrystus 

$389,036 $6,657 $142,293 $36,094 $14,999

Wszelkie inne 
oszczędności 

$1,471,722 $109,444 $93,629 $108,798 $33,977

Całkowite 
oszczędności

$1,860,758 $116,101 $235,922 $144,892 $48,976

Całkowite długi 
kościelne

- - $231,964 - -
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Całkowite długi 
szkolne

- - $97,451 - -
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