August 30, 2020
Dear parishioners of St. Pascal,
The Archdiocese of Chicago has a rich history of welcoming immigrants committed to living out their faith in a
way consistent with their cultural heritage. Immigrants built some of our finest parishes and schools, which
were not only the center of their faith lives, but also the cultural centers that supported their customs and
languages.
In the last few decades, many immigrant families have moved, and neighborhoods have changed. Shifts in
population, as well as pastoral resources, call for a renewal to meet the spiritual and sacramental needs of
our changing communities.
The Archdiocesan Polish Council, comprised of leaders from the Polish community, has set a bold vision to
enliven Polish ministry across the Archdiocese. This bold vision includes identifying evangelization centers
that will invest heavily in Polish ministry, with a particular focus on reaching Polish youth. This bold vision also
requires difficult decisions to prioritize our Polish ministry resources in the best ways possible.
In light of the RMC grouping process for St. Pascal, St. Constance, St. Robert Bellarmine, and Our Lady of
Victory, the Polish Council has encouraged the RMC scenarios to propose focusing Polish ministry and
Masses in the grouping at St. Constance, regardless of which parish configuration scenario is decided by
Cardinal Cupich. This is the reason the initial scenarios your grouping will discuss beginning this week
propose the Polish Mass currently celebrated at St. Pascal to cease under whichever new parish
configuration emerges from the RMC process. The feedback process in the coming weeks can surface
concerns that lead to a path for an alternative approach to be considered. However, we felt it was most up
front and will be the most productive to focus the initial scenarios as they are written, proposing the Polish
ministry be fully located at St. Constance.
The Holy Spirit is at work here. It is a truth that at times is hard to see, but we are a people of great hope. And
when we’re tempted to doubt that hope, our prayer becomes that of Mark 9:24 … “I do believe; help my
unbelief!”
Let us rejoice and be glad that God has greater plans for us than any plans we could design on our own. We
are fervently praying for you during these difficult times of uncertainty and change, and we ask the same of
you.
Sincerely yours in Christ,

Rev. Marek Smolka
Coordinator, Archdiocese of
Chicago Polish Council

Rev. Jason Malave
Cardinal’s Liaison for
Renew My Church

30 sierpnia 2020r.
Drodzy parafianie,
Archidiecezja Chicago ma bogatą tradycję przyjmowania imigrantów znanych z pielęgnowania swego
dziedzictwa kulturowego i życia zgodnego z wartościami wiary. Imigranci zbudowali wiele naszych
najlepszych parafii i szkół, które były nie tylko ośrodkami życia religijnego, ale także centrami kultury,
pomagającymi w zachowaniu zwyczajów i języka polskiego.
W ciągu ostatnich kilku dekad wiele rodzin imigrantów przeprowadziło się ze swych dotychczasowych miejsc
zamieszkania, zmianom też uległy dzielnice, w których dotąd mieszkali. Zmiany populacji oraz dostępność
duszpasterzy wzywają do odnowy, dzięki czemu możliwe będzie zaspokojenie duchowych i sakramentalnych
potrzeby naszych zmieniających się wspólnot.
Rada ds. Duszpasterstwa Polonijnego Archidiecezji Chicago złożona z liderów polskiej społeczności
stworzyła śmiałą wizję ożywienia polskiego duszpasterstwa w całej archidiecezji. Te odważne plany zakładają
stworzenie centrów ewangelizacyjnych, które skupią się na polskim duszpasterstwie, szczególnie na dotarciu
do polskiej młodzieży. Z tą odważną wizją związane jest również podejmowanie trudnych decyzji, które
jednak pozwolą ustalić priorytety dotyczące najlepszego wykorzystania potencjału polskiego duszpasterstwa.
W związku z nachodzącym procesem “Odnów Mój Kościół” (RMC), który zostanie wkrótce przeprowadzony w
parafii św. Pascala, św. Konstancji, św. Roberta Bellarmina oraz Matki Bożej Zwycięskiej (Our Lady of
Victory), Rada ds. Duszpasterstwa Polonijnego zaproponowała, aby plan procesu „Odnowy Mojego Kościoła”,
który również dotyczy Mszy św. i duszpasterstwa polonijnego w tej parafii, scentralizował się przy parafii św.
Konstancji, bez względu na decyzję kardynała Cupicha w sprawie połącznia parafii. Jest to powodem
wstępnych dyskusji, które zostaną podjęte początkiem nadchodzącego tygodnia, w tym by Msza św. w j.
polskim celebrowana obecnie w parafii św. Pascala została zakończona i włączona w nowe struktury parafii,
które wypłyną z procesu Odnowy Kościoła. Uzyskane opinie jakie w najbliższych tygodniach otrzymamy z
przeprowadzonych rozmów mogą wynurzyć obawy, które mogą wzmóc możliwości obrania również innych
schematów. Jednak, pragniemy być z Wami jak najbardziej szczerzy, dlatego w rysujących się początkowych
planach uważamy, że duszpasterstwo polonijne powinno zostać w całości włączone w duszpasterstwo przy
parafii św. Konstancji.
Duch św. działa w swoim Kościele. Prawdą jest, że niejednokrotnie jest to trudno dostrzec, lecz jesteśmy
ludźmi wielkiej nadziei. Kiedy jednak nadejdzie wątpliwość, powtarzajmy za św. Markiem 9:24, „Wierzę,
zaradź memu niedowiarstwu!
Radujmy się i cieszmy, że Bóg ma dla nas większe plany niż te, które sami moglibyśmy stworzyć. Gorąco
modlimy się za Was w tym trudnym czasie zmian i prosimy o to samo w naszej intencji.
Szczerze oddani w Chrystusie,

Ks. Marek Smolka
Koordynator ds. Duszpasterstwa Polonijnego
Archidiecezji Chicago

Ks. Jason Malave
Delegat Księdza Kardynała
za program Odmów Mój Kościół

