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Odnów Mój Kościół: Parafialne Rozmowy dotyczące przyszłości 
Jezus Chrystus wzywa nas do ciągłej odnowy Kościoła, dlatego musimy być 
przygotowani do użyczenia naszego głosu oraz powinniśmy dołożyć wszelkich starań, 
aby odpowiedzieć na Jego wezwanie. Poniżej znajduje się podsumowanie naszej 
obecnej sytuacji. Parafianie będą na bieżąco informowani o zmianach oraz o 
możliwościach wyrażania swojej opinii.  

Ogólny zarys procesu 
Odnowa wymaga wyobraźni, planowania oraz nowych sposobów, aby nieść innym Jezusa 
Chrystusa. W obrębie archidiecezji istnieje prawie 100 grup parafialnych oraz szkół zaangażowanych w 
proces udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące struktury, pracy zespołowej każdej grupy działającej 
w swoim środowisku, oraz stwarzania mocnych fundamentów poprzez skoncentrowaną ewangelizację i 
wysiłki na rzecz formacji wiary. Wspierając nasze parafie najlepszymi strukturami, mamy możliwość 
ożywienia naszych wysiłków w głoszeniu Ewangelii, budowaniu wspólnoty oraz dawaniu świadectwa.

Wstępne scenariusze 
W celu rozpoczęcia dyskusji archidiecezja zaproponowała zestaw początkowych scenariuszy, które 
przedstawią potencjalne modele tego w jaki sposób parafie i szkoły mogą być zrestrukturyzowane w 
przyszłości. Początkowe scenariusze zostały opracowane w oparciu o dane demograficzne, uczestnictwo 
we mszy św., kondycji finansowej oraz stanu obiektu. Scenariusze odzwierciedlają wkład personelu 
archidiecezji, liderów wikariatu oraz lokalnych księży.  

Niniejsze scenariusze, szczegóły zostaną podane na następnym spotkaniu parafialnym, są jedynie 
zaproszeniem do rozmowy. Nie podjęto żadnych decyzji. Komisja ds. rozeznawania i opinii może 
zaproponować dodatkowe scenariusze, jeśli będą zasługiwały na uwagę pod warunkiem, że będą 
wykonalne.  

Scenariusze te zostaną ocenione pod kątem określonych kryteriów na podstawie danych z całej 
archidiecezji, w jaki sposób struktura wspierałaby witalność i zapewniała żywotność, na przykład: 

• Duszpasterskie oraz duchowe potrzeby parafii: aby ożywić pracę ewangelizacyjną, formacyjną,
kult, oraz opiekę duszpasterską w dzisiejszych czasach i kulturze, w parafii zostanie zbudowany silny
personel, który będzie pomocą dla proboszcza. Personel będzie profesjonalnie wyszkolony oraz
będzie otrzymywał należne wynagrodzenie. Aby utrzymać potrzebny personel oraz podstawową
działalność, tj. opłata za media, parafie na ogół będą potrzebowały przychodu operacyjnego w kwocie
750 000 USD lub więcej (nie licząc dochodu za wynajem).

• Liczenie parafian oraz uczestnictwo we mszy św.: Na podstawie przewidywań co do liczby
proboszczów dostępnych w przyszłości w archidiecezji, aby przydzielić pełnoetatowego,
rezydującego na miejscu proboszcza, parafia powinna posiadać przynajmniej 800 parafian
uczęszczających na msze św. weekendowe. Dodatkowo, aby pomóc utrzymać dynamiczne
duszpasterstwo, parafie potrzebują wystarczającej ilości osób do pomocy (np. przy liczeniu parafian).

• Zarządzanie nakładem pracy księży: istotne jest, zapewnienie księżom oraz zespołom pastoralnym
odpowiedniego wsparcia, aby mogli skupić się na pracy duszpasterskiej.  Niniejsze struktury powinny
być realistyczne i wykonalne, biorąc pod uwagę czas dojazdu pomiędzy poszczególnymi kościołami,
posługę sakramentalną oraz potrzeby administracyjne, duszpasterskie i obiektów.

• Stabilność finansowa parafii oraz obiektów: Stabilność finansowa parafii i odpowiednie, dostępne
oraz bezpieczne obiekty ze zdolnością rozwoju oraz przystępna cena ciągłej naprawy i konserwacji.

Ważna informacja: Podstawowe Zasady dotyczące wyzwań związanych z COVID-19  
Wyżej wymienione kryteria stanowią punkt odniesienia biorąc pod uwagę wykonalność scenariuszy. 
Dane parafialne będą musiały być zestawione z Podstawowymi Zasadami, biorąc pod uwagę dane z 
przed COVID-19 (tj. sytuację finansową roku podatkowego 2019 oraz uczestnictwo we mszach św. w 
październiku 2019), oraz to w jaki sposób COVID-19 wpłynął na zrównoważony rozwój finansowy każdej 
parafii i potencjalny scenariusz. Ważne jest w jaki sposób następstwa finansowe wpłyną na przyszłość. 
Krótkotrwałe wyzwania finansowe nie powinny znacząco wpłynąć na decyzje. Jednakże, jeżeli wyraźne 
skutki będą miały wpływ na przyszłość, powinno być to zawarte w każdym scenariuszu. 
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Dodatkowe informacje oraz instrukcje dotyczące definicji zawartych w początkowych 
scenariuszach:  
Następna strona zawiera scenariusze wstępne w naszej grupie, w skład której wchodzą: 

• Szkoła i parafia St. Mary Star of the Sea
• Parafia pw. Turybiusza

Struktura szkoły im. St. Mary Star of the Sea pozostaje bez zmian. 

Kluczowe dane dotyczące każdej parafii wymienione są na ostatniej stronie niniejszego 
dokumentu.  

Czytając scenariusze, ważne jest, aby rozróżniać słowa parafia i kościół. 

Parafia = ludzie, środowisko, organizacja.  

Kościół = budynek; poświęcone miejsce kultu. 

Połączona parafia ma jednego proboszcza, budżet, personel, radę parafialną, itp. – ale może 
posiadać kilka kościołów. Majątek każdej parafii wchodzącej w skład danej parafii, staje się 
własnością połączonej parafii.  

Połączona parafia może przyjąć nową formę oraz nową nazwę (parafia A i parafia B stanowią 
nową parafię C), lub parafia B może wejść w skład parafii A. W obu przypadkach nazwa 
kościołów pozostaje ta sama. Kościół B nadal pozostanie kościołem B nawet jeśli wejdzie w 
skład parafii A.  

W przypadku, kiedy parafia będzie posiadała dwa kościoły, jeden z kościołów będzie 
wyznaczony na kościół parafialny, gdzie będą przechowywane metryki sakramentów. 

Podczas omawiania scenariuszy, ważne jest, abyśmy mieli na uwadze fakt, że zarówno odnowa 
strukturalna jak i duchowa, którą jesteśmy wezwani wspierać, są ze sobą połączone. Lepszy, 
bardziej skuteczny i wydajniejszy sposób zarządzania naszymi zasobami (odnowa strukturalna) 
pozwoli nam lepiej zainwestować w duszpasterstwo, które bezpośrednio przyczyni się do 
głoszenia Ewangelii, budowania społeczności oraz dawania świadectwa (odnowa duchowa).  

Jezus prosi nas nie tylko o nieustanną modlitwę, ale również zachęca nas do ciągłego zaufania. 
Wspólnie módlmy się o przewodnictwo Ducha Świętego, aby rozpoznać w jaki sposób nasz Pan 
chce użyć istniejących struktur, aby stworzyć nowe, które przywiodą więcej osób do relacji z 
Nim. 

  Potrzebujemy Państwa opinii 
Są to jedynie propozycje wstępnych scenariuszy i rozmów. Nie podjęto żadnych 
decyzji. Prosimy o Państwa opinię zwrotną dotyczącą scenariuszy oraz propozycje 
alternatywnych scenariuszy czy konfiguracji.  

PROSIMY O WKŁAD: Oto sposoby, w jakie możesz wziąć udział: 
1. Weź udział w spotkaniu w ratuszu parafialnym w ŚRODĘ, LUT. 9 O 6:00 P.M.
2.Wypełnij kwestionariusz online: użyj tego linku:
St Turibius Parish | Dodatkowe informacje oraz instrukcj

https://turibius.org/dodatkowe-informacje-oraz-instrukcj
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Propozycje wstępnych scenariuszy, które będą poddane dyskusji 
Scenariusz nr 1: 2 parafie z 2 proboszczami współpracującymi w duszpasterstwach. 
• Struktura każdej parafii pozostanie niezmienna. Zadaniem każdej parafii jest większa współpraca w 

obu duszpasterstwach 
• Scenariusz ten zakłada, że oo. augustianie będą pracować w parafii pw. św. Turybiusza (przez 

przynajmniej kolejne cztery lata do 30 czerwca 2026 roku), natomiast ksiądz diecezjalny będzie 
pracował w parafii St. Mary Star of the Sea.  

Scenariusz nr 2: Połączona parafia z 2 kościołami, w których będą sprawowane msze św.  
• Parafia St. Mary Star of the Sea i parafia św. Turybiusza zostaną połączone w jedną, z jednym 

proboszczem, jednym zespołem parafialnym, jedną radą parafialną i budżetem. 
• W obu kościołach będą regularnie sprawowane msze św.  

Bp. Wypych prosi o uwzględnienie w procesie rozeznawania przyszłość polskiego duszpasterstwa 
i sprawowania mszy św. po polsku w parafii św. Turybiusza. 
Dane parafialne: 

Średnia frekwencja na mszach w weekend (dane z października) 
Rok  St. Mary Star of the Sea Św. Turybiusz Łącznie 
Październik 2021 1 428 807 2 235 
Październik 2019 2 177 1 313 3 490 
Październik 2018 2 081 1 489 3 570 
Październik 2014 (5 lat) 1 691 1 738 3 429 
Październik 2009 (10 lat) 1 946 2 117 4 063 
Październik 1999 (20 lat) 1 917 2 014 3 931 
% udział w hiszpańskojęzycznych 
mszach (2019) 

54% 61% 56% 

% udział w polskojęzycznych mszach 
(2019) 

- 13% 5% 
 

Chrzty, śluby, pogrzeby (od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019) 
Chrzty (poniżej 7 roku życia) 88 30 118 
Śluby 6 7 13 
Pogrzeby 46 30 76 
 

Parafialne dane finansowe 
Finanse w roku podatkowym 2021 St. Mary Star of the Sea Św. Turybiusz Łącznie 
Składki 377 940 USD 248 383 USD 626 323 USD 
Całkowity przychód operacyjny (ze 
składkami włącznie) 

467 372 USD 331 883 USD 799 255 USD 

Przychód za wynajem 12 250 USD 598 563 USD 611 083 USD 
Całkowity przychód operacyjny (włącznie 
z przychodem za wynajem oraz ze 
składkami) 

479 892 USD 930 446 USD 1 410 338 USD 

Wydatki operacyjne 646 057 USD 845 708 USD 1 491 765 USD 
Nadwyżka operacyjna / (deficyt) (166 165 USD) 84 738 USD (81 427 USD) 
    

Stan finansowy za rok podatkowy 
2019 

   

Składki 531 307 USD 316 173 USD 847 480 USD 
Całkowity przychód operacyjny (ze 
składkami włącznie) 

643 617 USD 509 161 USD 1 152 778 USD 

Przychód za wynajem 29 504 USD 570 114 USD 599 618 USD 
Całkowity przychód operacyjny (włącznie 
z przychodem za wynajem oraz ze 
składkami) 

673 121 USD 1 079 275 USD 1 752 396 USD 

Wydatki operacyjne 718 345 USD 1 126 578 USD 1 844 923 USD 
Nadwyżka operacyjna / (deficyt) (45 224 USD) (47 303 USD) (92 527 USD) 

 
Fundusze z banku archidiecezjalnego St. Mary Star of the Sea Św. Turybiusz Łącznie 
Oszczędności z dniem 31 grudnia 2021 156 278 USD 323 915 USD 480 643 USD 
Zadłużenie z dniem 31 grudnia 2021 - 2 261 001 USD 2 261 001 USD 

 


