Trójkąt Matki Bożej - Uaktualnienie Odnów mój Kościół: 18 grudnia 2020 r.
Proces rozeznawania
Parafie: św. Jana Kantego, św. Stanisława Kostki i Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej do
jesieni 2020 r., jako jedna grupa uczestniczyły w procesie rozeznawania i podejmowania decyzji w ramach
inicjatyw Odnów mój Kościół (RMC). Zespół ds. Przekazywania Informacji Zwrotnych i Rozeznawania
(GFDT), złożony z przedstawicieli wszystkich wspólnot parafialnych spotykał się w celu rozeznania
przyszłej struktury parafii na tym obszarze. Słowa najgłębszego uznania kierujemy do GFDT, która z
modlitwą rozeznawała strukturę grup parafialnych w tym trudnym czasie.
W oparciu o spotkania i dyskusje z większą społecznością parafialną, komisja przedłożyła raport zwrotny
do archidiecezji. Archidiecezjalna Komisja ds. Norm i Rekomendacji (Archdiocesan Standards and
Recommendations Commission) w skład, której weszli przedstawiciele z całej Archidiecezji Chicago
zapoznała się z raportem zwrotnym oraz z innymi materiałami i informacjami, w tym podsumowaniami
finansowymi oraz kierunkami, w których podążają parafie i grupa.
Kardynał Cupich i biskup Lombardo są wdzięczni ks. Caswellowi, ks. Busowi, ks. Totzke oraz zespołowi
całej grupy parafii, która spotykała się przez kilka ostatnich miesięcy. Swoją wdzięczność za udzielanie
pomocy w procesie rozeznawania informacji zwrotnych przekazują również parafianom, Zespołowi
Wikariatu, Radzie Prezbiterialnej i komisji ds. Odnów mój Kościół. Godna podziwu była Wasza wytrwałość,
szczególnie w tych trudnych miesiącach pandemii.
Rezultaty
Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kardynał Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago, nasi biskupi
pomocniczy i Rada Kapłańska Archidiecezji spotykali się, aby omówić zalecenie komisji. Na podstawie tych
dyskusji i po modlitwie kardynał Cupich podjął poniższą decyzję odnośnie do struktur parafialnych grupy
„Trójkąt Matki Bożej”.
Każda z parafii / misji zachowa swoją obecną strukturę.


Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej nadal będzie służyć wspólnocie korzystając z
posługi księży należących do Towarzystwa Chrystusowego.



Kanonicy Regularni św. Jana Kantego nadal będą służyć parafii św. Jana Kantego.



Ks. Anthony Bus nadal będzie pełnił funkcję proboszcza parafii św. Stanisława Kostki.



Scenariusz zatwierdzony przez zespół grupy parafii, rekomendowany przez Komisję i wsparty
przez kardynała Cupicha przewiduje, że w przyszłości, kiedy ks. Bus nie będzie mógł już
posługiwać jako proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, proboszczem tej parafii zostanie
wyznaczony kapłan należący do grona Kanoników Regularnych św. Jana Kantego.



Parafia św. Jana Kantego i parafia św. Stanisława Kostki pozostaną oddzielnymi parafiami, aby
zapewnić szczególną troskę o rozwój swoistego charyzmatu każdej z parafii. Charyzmat parafii św.

Zachęca się każdą ze wspólnot do dalszej współpracy w ramach wszystkich posług duszpasterskich, ze
szczególnym uwzględnieniem wspierania wysiłków na rzecz wzmocnienia Akademii św. Stanisława Kostki.
Następne kroki
Każda ze wspólnot rozpocznie kolejny etap procesu odnowy zwany „Budowaniem nowej rzeczywistości”.
Dzięki temu będzie ona w przyszłości w bardziej wyrazisty i zrównoważony sposób świadczyć o Jezusie,
co umożliwi docieranie do większej liczby osób, by poszerzać grono uczniów Jezusa Chrystusa, budować
wspólnoty i inspirować do składania świadectwa w otaczającym nas świecie.

