Saint Adalbert Parish

December 21, 2014

Dear Friends in Christ,
A few weeks ago I sent a letter to all parishioners to let you know that our parish had been
selected to conduct a study of the parishes in our area. This includes: Mother of Divine Grace,
Nativity of the Blessed Virgin Mary, Our Lady Help of Christians, Saint Adalbert, and Saint
George,
Our Pastoral Planning area parishes have been meeting to discuss the viability of each parish.
We have been reviewing the demographic, financial and spiritual activity of each parish with the
hopes that we can form the strongest possible parishes that are poised for stability and growth
and are able to serve God's people now and in the future.
At this time we seek your input, using the survey below, as we discuss the possibility of some
parish mergers in this area to help us develop a proposal to the Archbishop This will allow him
to know our individual circumstances so his final decision will serve the purpose of furthering
the Mission of Christ in this part of the Archdiocese.
Please continue to keep this important work in your prayers.
________________________________________________________________________
We need to hear from you! Please take a moment to fill out the very brief survey below. Drop it
into the collection basket this week or next or drop it off at the rectory.
An outcome of our deliberations may result in some parish merges. In a merger, two or more
parishes are combined into one to form a new parish community. The people normally worship
together on Sunday in one parish church. The other churches are normally maintained as
worship sites for special feasts, marriages and funerals when requested for as long as the new
parish chooses and is able to maintain them.
In viewing different options, if our parish church is not identified as the parish church, which
church will be best for you to attend on Sundays? Please mark your first choice as ”1” and
second choice as “2.”
____ Mother of Divine Grace

____ Saint Adalbert

____ Nativity of the Blessed Virgin Mary

____ Saint George

____ Our Lady Help of Christians

____ Other (please name)____________________

What other things do you want the planning group to know?

Parafia Św. Wojciecha

21 Grudzień 2014

Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,
Kilka tygodni temu w naszym parafialnym biuletynie był umieszczony list informujący, że nasza
parafia została włączona do grupy przeglądającej parafie w naszym obszarze. Grupa ta obejmuje
pięć parafii: Mother of Divine Grace, Nativity of the Blessed Virgin Mary, Our Lady Help of
Christians, Saint Adalbert, and Saint George
Przedstawiciele z tych parafii spotykają się w celu omówienia żywotności i rentowności każdej z
tych parafii. Otrzymaliśmy informacje demograficzne, finansowe i duchowe o każdej parafii i z
nadzieją pracujemy aby stworzyć jak największe parafie, które będa gotowe na stabilność i
wzrost, oraz będą w stanie służyć ludowi Bożemu teraz i w przyszłości.
W tej chwili potrzebujemy waszej opini. Poniższa ankieta pomoże nam w dyskusji o możliwości
połączeń niektórych parafii i przedstawieniu propozycji dla Arcybiskupa. To pozwoli mu
zapoznać się z naszymi indywidualnymi warunkami aby jego ostateczna decyzja dobrze służyła
wspieraniu misji Chrystusa w tej części Archidiecezji.
Proszę nadal zachować tę ważną pracę w swoich modlitwach.

Chcemy usłyszeć Waszą opinię! Prosimy poświęcić chwilę na wypełnienie tej bardzo krótkiej
ankiety i wrzucić w czasie niedzielnej kolekty lub przynieść do biura parafii.
Kilka połączeń parafii może być wynikiem naszych rozważań. Połączenie dwóch lub więcej
parafii w jedną, tworząc nową wspólnotę parafialną. Inne kościoły, które zostaną przyłączone,
pozostaną miejscem kultu gdzie można będzie celebrować na prośbę- specjalne uroczystości,
śluby i pogrzeby, tak długo, dokąd nowo powstała parafia będzie w stanie ję utrzymać.
Biorąc pod uwagę kilka różnych opcji. Jeżeli Twój kościół parafialny nie jest identyfikowany
jako kościół parafialny, który kościół bedzie dla ciebie najlepszy aby uczęszczać na niedzielną
Msze Św.?
Proszę zaznaczyć swoj pierwszy wybór jako „1” i drugi jako „2”
____ Mother of Divine Grace

_____ Saint Adalbert

____ Nativity of the Blessed Virgin Mary

_____ Saint George

____Our Lady Help of Christians

_____ Inny (Proszę podać nazwę)
___________________________

Jakie inne przemyślenia chcesz powiedzieć grupie planowania?

