Initial Parish Scenarios for Discernment
To initiate discussion, the Archdiocese has offered a set of initial scenarios that show potential models of how our
parishes and schools could be configured in the future. These initial scenarios have been developed accounting for data
such as demographics, Mass attendance, financial and facility conditions. The scenarios reflect input from archdiocese
staff, vicariate leaders, and local pastors.
These initial scenarios, which will be shared in detail at our next parish meeting, are conversation starters only. No
decisions have been made. The Grouping Feedback & Discernment team may propose additional scenarios they
believe merit discussion as long as they would be viable.
These scenarios will be evaluated against a set of criteria determined using data across the Archdiocese for how a
structure would support vitality and ensure viability, such as:
•

Ministerial and spiritual needs of the parish: To enliven the work of evangelization, formation, worship, and
pastoral care in today’s time and culture, parishes ordinarily will build a strong a staff team to support the pastor. Staff
teams will be professionally trained and justly paid. To support this staffing and basic operations, such as paying
utilities, parishes generally will need operating revenue of $750,000 or more (excluding rental income).

•

Parishioner count and Mass attendance: Based on the number of pastors expected to be available across the
Archdiocese in the future, a minimum of 800 parishioners attending weekend Mass is generally needed to be
assigned a full-time, resident pastor. In addition, parishes need enough people power (i.e, parishioner count) to
support vibrant ministries.

•

Pastoral manageability: It is critical that our structures support our pastors and pastoral teams to focus as much time
and energy as possible on ministry. These structures need to be realistic to manage, considering potential travel
between campuses, sacramental coverage, and administrative, facility, and ministerial needs.

•

Parish financial stability and facilities: Parish financial stability and adequate, accessible and safe facilities with
capacity for growth and affordable ongoing repair/maintenance.

Scenario 1: 1 united parish, 2 active church sites
•
•

St. Ferdinand and St. Ladislaus unite to form one parish.
Both churches continue to have a regular schedule of Masses (specific schedule determine by the
pastor after consultation with parish leadership).

Scenario 2: 2 parishes, 1 shared pastor, 2 active church sites
•
•

St. Ferdinand and St. Ladislaus share one pastor but remain separate parishes.
The parishes begin to share resources, e.g., staff who supports operations and administration.

Scenario 3: 2 parishes, 2 separate pastors
•
•
•

St. Ferdinand and St. Ladislaus remain separate parishes.
Each parish has its own separate pastor.
The parishes work toward sharing resources, e.g., staff who support operations and administration.

Please send your feedback to the email: stferdinand2020@gmail.com or drop it
off in the boxes located at the entrance to the Church by Sunday, November 29th

Propozycje scenariuszy parafialnych do omówienia
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 zestawu 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.

•

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.

Scenariusz nr 1: 1 parafia, 2 aktywne kościoły
•
•

Parafie św. Ferdynanda i św. Władysława zostaną połączone w jedną parafię.
W obu kościołach będą regularnie sprawowane msze św. (rozkład mszy św. będzie ustalony przez
proboszcza po uprzedniej konsultacji z zarządem parafii).

Scenariusz nr 2: 2 parafie, 1 wspólny proboszcz, 2 aktywne kościoły
•
•

Parafie św. Ferdynanda i św. Władysława będą dzieliły ze sobą jednego proboszcza, ale pozostaną
odrębnymi parafiami.
Parafie będą dzieliły ze sobą zasoby tj. personel operacyjno-administracyjny.

Scenariusz nr 3: 2 parafie, 2 proboszczy
•
•
•

Parafie św. Ferdynanda i św. Władysława pozostaną osobnymi parafiami.
Każda parafia będzie miała osobnego proboszcza.
Obie parafie będą współpracowały ze sobą przy podziale zasobów, tj. personelu operacyjnoadministracyjnego.

Prosimy o przesłanie waszej opinii emailem: stferdinand2020@gmail.com lub
wrzucić do skrzynek na składkę do niedzieli 29 listopada

