#8 Update on Pastoral Planning Area (PPA) 570
Pastors and representatives from each of the five parishes in our pastoral planning area (PPA 570) met and
concluded their work on December 9, 2015.
The purpose of the meeting was to reach agreement on the restructuring plan to be submitted to the Archdiocese
for the parishes within PPA 570: Mother of Divine Grace, Nativity of the Blessed Virgin Mary, Our Lady Help
of Christians, Saint Adalbert, and Saint George.
The PPA 570 Committee was asked to reconvene last fall to continue deliberations toward developing
a plan to restructure the five parishes. A year ago, the Committee had been unable to reach consensus on
a pastoral restructuring plan, and asked the Archdiocesan Strategic Planning Committee (ASPC) to recommend
a plan for the area.
Every member of the PPA 570 Committee stated that he/she would accept and support the restructuring
decision made by the ASPC, regardless of what it ultimately would be.
In reconvening the Committee, the ASPC provided two restructuring options for the group to discuss and
deliberate, with the direction to pick the one that the Committee believed will provide the best plan for
restructuring the parishes in the area. Each option would include a combination of mergers and “partnerships.”
A partnership is a model newly-introduced to the planning process in the Archdiocese of Philadelphia, but
already being used in other dioceses. Partnership differs from merger in that the partnering parishes each remain
open and retain parish status. What changes with partner parishes is that one pastor, one Pastoral Council, and
one staff serve the parishes in the partnership. However, since each parish in the partnership remains a parish,
each of the partner parishes must retain its own Finance Council. The partnership model is presented to help the
involved parishes realize efficiencies in operation, to pool resources for more effective evangelization, and to
address the issue of decreasing priest personnel throughout the Archdiocese.
The ASPC provided the PPA 570 Committee with the following two restructuring options for consideration:
Option 1: Merge Our Lady Help of Christians and Nativity of the Blessed Virgin Mary (with Nativity
B.V.M. as the Parish Site; OLHC as its Worship Site)
Partner Nativity of the Blessed Virgin Mary and Saint George
Partner Saint Adalbert and Mother of Divine Grace
Option 2: Merge Our Lady Help of Christians and Nativity of the Blessed Virgin Mary (with Nativity
B.V.M. as the Parish Site; OLHC as its Worship Site)
Partner Nativity and Mother of Divine Grace and Saint George
Retain Saint Adalbert as a Parish Site
During its meetings this fall, the PPA 570 Committee discussed the merits of each option, including pros
and cons, opportunities and limitations. Committee members freely exchanged ideas and concerns of each
option. While the dialogue was often emotional and difficult, it was also thorough, insightful and respectful.
Each representative had the opportunity to contribute and present his or her viewpoints throughout the
discussions.
After discussion and deliberations of the rationale for these choices, a final vote was conducted in which 11
of the 14 members of the Committee voted in favor of recommending Option 2 for implementation. Then, each
one of the 14 members of the Committee stated publicly that, if accepted and implemented by the Archdiocese,
he or she would support this restructuring plan in his or her parish and the community.
This recommendation was submitted to the Archdiocesan Strategic Planning Committee and, ultimately,
the Archbishop for consideration. A final decision from the Archdiocese will be announced during the weekend
January 23 and 24. 2016.
Pastors and representatives all agree that the success of the process will ultimately depend on members of all
parishes embracing the new communities and working together to build them. Each member of the PPA 570
Committee is commended for his or her dedication to the planning process and commitment to the success of
the restructuring plan.

#8 Aktualizacja o Pastoralym Planowaniu Obszaru ( PPA) 570
Proboszczowie i reprezentanci każdej z pięciu parafii w okolicy objętej Pastoralym Obszarem
Planowaniem(PPA 570) spotakali się i zakończyli swoją pracę 9 grudnia 2015.
Celem spotkania było osiągnięcie porozumienia dotyczącego planu restrukturyzacji parafii Mother of Divine
Grace, Nativity of the Blessed Virgin Mary, Our Lady Help of Christians, Saint Adalbert, and Saint George na
obszarze Parafialnego Planowania PPA 570 i przedstawienie go Archidiecezji.
Komitet PPA 570 został poproszony o wznowienie jesiennych obrad w celu opracowania planu aby
zrestrukturyzować pięć parafii. Rok temu Komitet nie był w stanie dojść do porozumienia dotyczącego planu
restrukturyzacji parafii i poporosił Archidiecezjalny Strategiczny Zarząd Planowaia ( ASPC) by
zarekomendował plan dla tego obszaru. Każdy członek Parafialnego Obszaru Planowania PPA 570 stwierdził,
że zaakceptuje i wesprze decyzję podjętą przez Archidiecezjalny Strategiczny Zarząd Planowaia ( ASPC) ,
niezależnie od tego jaka ona by nie była.
Zwołując Komitet ponownie, Archidiecezjalny Strategiczny Zarząd Planowaia ( ASPC) przedstawił grupie
do dyskusji i rozważenia dwie opcje restrukturyzacji, ukierunkowując ją by wybrała najlepszy plan
restrukturyzacji dla parafii w tej okolicy. Każda opcja zawierała kombinację parafialnych połączeń jak i
międzyparafialnej współpracy i partnerstwa.
Partnerska współpraca jest nowo wprowadzonym modelem w Archidiecezji Filadelfijskiej, ale już
używanym w innych diecezjach. Współpraca jednak różni się od łączenia parafii tym, że każda ze
współpracujacych parafii pozostaje otwarta i utrzymuje status parafii. Co zmienia się ze współpracujacymi
parafiami to to, że dla dwóch parafii jest jeden proboszcz, jedna Rada Parafialna i jeden personel służący
wszystkim. Jendak w związku z tym, że każda z parafii pozostaje parafią, każda z tych parafii musi mieć swoją
własną Radę Finansową. Model współpracy jest przedstawiony by pomóc zangażowanym parafiom być
bardziej wydajnymi w operacji, by zebrać środki do efektywniejszej ewangelizacji i by zwrócić uwagę na
problem zmniejszającej się liczby księży.
ASPC przedstawił Komitetowi PPA 570) następujące dwie opcje restrukturyzacji do rozważenia:
Opcja 1: Połączyć Our Lady Help of Christians (OLHC) z Nativity B.V.M.
(Nativity B.V.M. jako parafia; a OLHC jako miejsce modlitwy)
Współpracujące parafie: Nativity B.V.M. i St. George
Współpracujące parafie: St. Adalbert i Mother of Divine Grace (MDG)
Opcja 2: Połączyć OLHC i Nativity B.V.M.
Nativity B.V.M. jako parafia; OLHC jako miejsce modlitwy
Współpracujące parafie: Nativity BVM, Mother of Divine Grace i St. George.
Pozostawić St. Adalbert jako samodzielną Parafię.
Podczas spotkań jesienią, Komitet Pastoralnego Planowania Obszaru (PPA 570 omówił każdą z tych
opcji, w tym zalety i wady, możliwości i ograniczenia. Członkowie komitetu wymienili pomysły i zastrzeżenia
dotyczące każdej opcji. Chociaż dialog był trudny i często wywoływał emocje, był również dokładny, wnikliwy
i pełen szacunku. W czasie debaty każdy z reprezentantów miał szansę aby przedstawić swój własny punkt
widzenia.
Po debatach i obradach nad racjonalnym uzasadnieniem tych wyborów, przeprowadzone zostało
głosowanie podczas którego 11 z 14 członków Komietu zagłosowało na rzecz wprowadzenia
zarekomendowanej opcji numer 2. Wówczas, każdy z 14 członków Komitetu oświadczył publicznie, że jeśli
opcja ta zostanie wprowadzona przez Archidiecezję, wesprze ten plan restrukturyzacji w swojej prafii i
społeczności.
Ta rekomendacja została przedstawiona do rozważenia Archidiecezjalnemu Strategicznemu Zarządowi
Planowaia i ostatecznie, Arcybiskupowi. Ostateczna decyzja Archidiecezji zostanie ogłoszona w weekend 23 i
24 stycznia 2016.
Proboszczowie i resprezentanci zgodzili się z tym, że skuces tego procesu będzie ostatecznie zależał od
członków wszystkich parafii, obejmujących nowe społeczności i działających razem by je zbudować. Każdemu
członkowi PPA 570 należy się pochwała za poświęcenie w procesie planowania i zaangażowanie w sukces
planu restrukturyzacji.

