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Discernment Process 
St. Ferdinand and St. Ladislaus Parishes engaged in the Renew My Church (RMC) discernment 
process through the fall of 2020. The Grouping Feedback and Discernment team (GFDT), which 
was made up of members from each parish community, met to review and discern the future 
parish structure for the area. Our deepest appreciation goes to the GFDT who prayerfully 
discerned the parish grouping structure during this challenging time.  
 
Based on their meetings and feedback gathered from the larger parish communities, they 
submitted feedback to the archdiocese. The Archdiocesan Standards and Recommendations 
Commission, which includes representatives from across the Archdiocese of Chicago, reviewed 
the feedback and other information, including financial summaries, capital needs and parish 
trends.  
 
Cardinal Cupich and Bishop Manz are grateful to Fr. Torba, Fr. Ludwicki and the Grouping 
Teams who gathered throughout the past few months, and all parishioners who offered 
feedback through the recent discernment process. 
 
Outcome 
In the past few weeks, Cardinal Blase J. Cupich, archbishop of Chicago, the archdiocese’s 
auxiliary bishops, and the archdiocese’s Presbyteral Council met to discuss the Commission’s 
recommendation. Based upon those discussions and prayerful consideration, Cardinal Cupich 
made the following decisions regarding the parish structure for St. Ferdinand and St. Ladislaus: 
 

• The two parishes will remain separate parishes at the current time.  
• The parish structure will be reviewed again in 2024 during the fifth year of the Society of 

Christ’s six-year contract to lead St. Ladislaus Parish.  
• St. Ferdinand School will continue to serve as the parish school of St. Ferdinand Parish. 

 
Between now and the formal review in 2024, both communities are called to not only build a 
culture of evangelization within each parish by building Evangelization Teams, but also build a 
culture of invitation that is inherent to the meaning of evangelization. Reaching our neighbors 
first and foremost is where our outreach begins.  

 
Parish Structure Rationale 
Each of the current parishes surpasses the RMC benchmarks around Mass attendance and 
meets its financial obligations. However, concerns were noted through the process about the 
long-term future of the parishes if stronger outreach to young adults and the local neighborhood 
does not bear fruit.   
 
With the Society of Christ’s commitment to fulfill their six-year contract at St. Ladislaus, setting a 
formal review in 2024 will allow a fresh look at what will be needed at that time.  

 
Next Steps 
Each parish community will embark upon the next phase of renewal, focusing on strong 
evangelization to the world around us. The renewal process calls us to become a stronger, 
more sustainable presence for the future, capable of reaching more people in their work of 
making disciples of Jesus Christ, building communities with one another and inspiring witness in 
the world around us. 

Parafia św. Ferdynanda i św. Władysława, Odnów Mój Kościół, 
Inforemacja z 23 stycznia 2021 roku 



 
 
 
Etap rozeznawania 
Jesienią 2020 roku, w ramach inicjatywy Odnów Mój Kościół parafie św. Ferdynanda i św. 
Władysława zaangażowały się w proces rozeznawania. Komisja ds. Rozeznawania i Opinii, w skład 
której weszli członkowie z każdej parafii, spotkała się, aby omówić i rozeznać przyszłą strukturę 
parafii w naszym obszarze. Wyrazy podziękowania kierowane są pod adresem Komisji ds. 
Rozeznawania i Opinii, która podczas tego trudnego momentu, rozeznawała na modlitwie wygląd 
przyszłej struktury parafii w grupie.  
 
W wyniku spotkań oraz na podstawie opinii zaczerpniętych z większej społeczności parafialnej, 
komisja przedstawiła swoje zalecenia archidiecezji. Archidiecezjalna Komisja Doradcza, w skład 
której weszli przedstawiciele z całej Archidiecezji Chicago, zapoznała się ze sprawozdaniem oraz 
danymi takimi jak, sprawozdania finansowe, potrzeby materialne związane z kondycją budynków i 
ich remontów, potrzeby i kierunki rozwoju parafii.   
 
Kardynał Cupich i biskup Manz składają swoje podziękowania ks. Torbie i ks. Ludwickiemu, grupom, 
które spotykały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy oraz wszystkim parafianom, którzy zgłaszali 
uwagi w procesie rozeznawania.   
 
Decyzja 
W ciągu ostatnich kilku tygodni, kardynał Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago, archidiecezjalni 
biskupi pomocniczy oraz archidiecezjalna rada kapłańska spotkali się, aby zapoznać się z 
zaleceniami komisji. W wyniku dyskusji oraz modlitewnego rozważenia, kardynał Cupich podjął 
następującą decyzję dotyczącą struktur parafii św. Ferdynanda i św. Władysława.  
 

• Na chwilę obecną obie parafie pozostaną niezależnymi parafiami.  
• Struktura zostanie poddana ocenie w roku 2024, czyli w piątym roku sześcioletniego 

kontraktu podpisanego przez Towarzystwo Chrystusowe na prowadzenie duszpasterstwa w 
parafii św. Władysława.  

• Szkoła im św. Ferdynanda będzie dalej funkcjonowała jako szkoła parafialna. 
 
Od teraz do poddania parafii oficjalnej ocenie w 2024 roku, obie parafie, poprzez działalność grup 
ewangelizacyjnych na terenie każdej parafii, proszone są nie tylko do budowania kultury 
ewangelizacji, ale również do budowania kultury otwartości i współpracy, co jest nieodłącznym 
elementem ewangelizacji.  

 
Uzasadnienie decyzji 
Frekwencja uczestnictwa we mszy święte w każdej parafii przekracza minimum wyznaczone w 
procesie Odnów Mój Kościół, a zatem parafie są w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych. 
Podczas rozmów zostały wyrażone obawy co do przyszłości parafii, jeśli młode pokolenie i lokalna 
społeczność nie zostanie bardziej zaangażowana w życie parafii.   
 
Zobowiązanie Towarzystwa Chrystusowego do wypełnienia sześcioletniego kontraktu w parafii św. 
Władysława oraz ponowna ocean sytuacji w 2024 roku pozwoli nam lepiej spojrzeć na potrzeby w 
danym czasie.  

Kolejny etap 
Każda z parafii weźmie udział w kolejnym etapie procesu odnowy i będzie pracować nad 
wzmocnieniem swojej obecności w budowaniu przyszłości obu wspólnot. Pozwoli to na dotarcie do 
jak największej liczby ludzi w tym obszarze, aby tworzyć silne wspólnoty i formować uczniów 
Chrystusa w swoim środowisku.  


