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Do grupy Brighton Park należą parafie: Pięciu Braci Męczenników, Wniebowzięcia NMP, Matki
Bożej Fatimskiej i św. Pankracego, jak również szkoła św. Jana Pawła II.
Proces rozeznawania
Grupa Brighton Park rozpoczęła proces analizy i rozeznawania wiosną 2018 roku. Komisja ds.
Przekazywania Informacji Zwrotnych i Rozeznawania, która składała się z reprezentantów każdej z
parafii spotkała się, aby przeanalizować i rozeznać przyszłość struktury kościoła i szkoły sąsiedztwa
Brighton Park. Bazując na informacjach ze swoich spotkań i dyskusji z większą wspólnotą parafialną
komisja przekazała raport komisji Archdiocesan Standards and Recommendations, w skład, którego
wchodzili również reprezentanci z różnych części Archidiecezji Chicago.
Komisja archidiecezji spotkał się, aby przeanalizować informacje zwrotne i inne materiały
i informacje włączając dane demograficzne, raport finansowy i tendencje grupy.
Decyzja
Kardynał Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago i Rada Prezbiteratu Archidiecezji spotkała się i na
podstawie rekomendacji Komisji Archidiecezji, jak również biorąc pod uwagę inne okoliczności,
kardynał zdecydował o strukturze grupy parafii.
Parafie Matki Bożej Fatimskiej i św. Pankracego połączą się i stworzą jedną nową parafię, przy czym
oba kościoły pozostaną otwarte, jako miejsca kultu nowej parafii. Decyzja ta będzie obowiązywała
od 1 lipca 2019 roku.
Parafie Pięciu Braci Męczenników i Wniebowzięcia NMP połączą się i stworzą jedną nową parafię,
przy czym oba kościoły pozostaną otwarte, jako miejsca kultu nowej parafii. Decyzja ta będzie
obowiązywała od 1 lipca 2019 roku.
Szkoła Jana Pawła II pozostanie otwarta i będzie pracowała zgodnie z dotychczasowym programem
i w dotychczasowej strukturze.
Następne kroki
Dzięki nowym strukturom parafialnym, społeczność Brighton Park zjednoczy swoje zasoby, aby być
silniejszym, bardziej zrównoważonym podmiotem obecnym i aktywnym w sąsiedztwie, jak również,
by w przyszłości docierać do coraz większej liczby osób w ich dziele poszerzania grona uczniów
Jezusa Chrystusa.
W ciągu następnych kilku miesięcy Archidiecezja będzie współpracować ze wszystkimi osobami
zaangażowanymi w ten proces przemiany, aby zapewnić uporządkowane i płynne przejście do nowej
struktury. Archidiecezjalna Rada ds. Przydziałów Kapłańskich będzie współpracowała ze wspólnotą,
aby znaleźć kapłana, który będzie przewodniczył parafii.

