January 22, 2016
Dear Parishioners,
Discussions on pastoral planning 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, began in the fall of 2014. Last
spring, the PPA 570 Committee consisting of the pastors and representatives
from each of the parishes, were unable to reach consensus on a pastoral
restructuring plan, and they asked the Archdiocesan Strategic Planning
Committee (ASPC) to recommend a plan for the area. Last fall, the PPA 570
Committee was asked to reconvene to continue deliberations toward
developing a plan to restructure the five parishes. 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
included 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 retain its
own finances and 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.
During its meetings this fall the PPA 570 Committee discussed the merits of each
option, including pros and cons, opportunities and limitations. After
much discussion and deliberations a final vote was conducted in which 11 of the
14 members of the Committee voted in favor of recommending the option
which would merge Our Lady Help of Christians Parish and Nativity of the
Blessed Virgin Mary Parish (with Nativity B.V.M. as the Parish Site; OLHC as its
Worship Site); and partner Nativity Parish, and Mother of Divine Grace Parish,
and Saint George Parish. Saint Adalbert parish would be retained as a parish site.
This recommendation was submitted to the Archdiocesan Strategic Planning
Committee and was discussed by the Archdiocesan Council of Priests before being
submitted to Archbishop Chaput. Based upon the recommendation of the PPA 570
Committee and the advice of these archdiocesan committees, the Archbishop has
accepted this proposal. However, in response to concerns that the
resulting structures will involve multiple parishes and schools, the archbishop
has decided that the plan will be implemented in two phases. In phase one, which

will take place in June 2016, Our Lady Help of Christians Parish will be merged
into Nativity Parish. At the same time Mother of Divine Grace
Parish will partner with Saint George Parish. In phase two, which will take place
by June 2017, the partnership will be completed between Nativity, Mother of
Divine Grace, and Saint George Parishes. The planning process focused on
restructuring parishes, not schools. Since the school is a part of the teaching
mission of the parish, it is anticipated that the parishes will continue to assess the
schools at the local level. 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. Change is never easy, but by working together we can build
a more dynamic Catholic presence in our area – one that both respects our past
and is better prepared for challenges and opportunities of the future.
Sincerely in Christ,
Pastor

Drodzy Parafianie,
Dyskusje nad pastoralnym planowaniem parafi na obszarze PPA 570: Mother
of Divine Grace, Nativity of the Blessed Virgin Mary, Our Lady Help of
Christians, Saint Adalbert (Św. Wojciecha) i Saint George rozpoczęły się jesienią
2014 roku. Wiosną ubiegłego roku Komitet Pastoralnego Obszaru Planowania
PPA 570 składający się z proboszczów i reprezentantów z każdej parafi nie był w
stanie dojść do prozumienia, dlatego poprosił Archidiecezjalny Strategiczny
Komitet Planowania (ASPC) aby zarekomendował plan dla tego obszaru.
Jesienią ubiegłego roku Komitet PPA 570 został poproszony o wznowienie
obrad, celem rozwinięcia planu restrukturyzacji tych pięciu parafii.
Archidiecezjalny Strategiczny Zarząd Planowania (ASPC) przedstawił dwie opcje
restrukturyzacyjne do przedyskutowania i rozpatrzenia przez grupę, sugerując
wybrać tę, która zdaniem Komitetu byłaby najlepszym planem restrukturyzacji
parafii w okolicy. Każda z opcji zawierała kombinacje łączenia i „partnerskiej
współpracy miedzyparafialnej”.
Partnerska współpraca jest modelem wprowadzonym w Archidiecezji
Filadelfijskiej, ale stosowanym już w innych diecezjach. Różni się ona od łączenia
parafii tym, że parafie współpracujące pozostają otwarte i utrzymują status parafii.
Co zmieni się w tych parafiach partnerskich to to, że będzie jeden nowy probosz,
jedna Rada Parafialna i jeden personel służący parafiom połączonym na zasadzie „
partnerskiej współpracy”. Jednak, w związku z tym, że każda z parafi pozostaje
parafją, każda utrzymuje swoje własne fnanse i Zarząd Finansowy.
Model „partnerskiej współpracy” jest przedstawiony aby pomóc parafiom,
których ona ma dotyczyć, być bardziej wydatnymi w działaniu, aby zebrać środki
do efektywniejszej ewangelizacji i aby zwrócić uwagę na zmniejszjącą się liczbę
księży w Archidiecezji.
W czasie jesiennych obrad Komitet PPA 570 przedyskutował zalety i wady
każdej opcji, wszystkie ich możliwości i ograniczenia. Po długich obradach zostało
przeprowadzone ostateczne głosownie, w którym 11 na 14 członków Komitetu
zagłosowało za opcją, w której Parafa Our Lady Help of Christians zostałaby
połączona z Parafią Nativity B.V. M. Parafia Nativity B.V.M. jako teren parafii;
a kościół Our Lady Help of Christian, jako mejsce modlitwy i innych praktyk
religijnych); a także „parterskiej współpracy” między parafiami Nativity B.V.M.,
Mother of Divine Grace i St.George.
Parafia Św. Wojciecha zachowałaby samodzielny status parafii.
Przed przedstawieniem tej propozycji Arcybiskupowi Chaput, została ona
przedstawiona Archidiecezjaknemu Zarządowi Planowania i przedystkutowana
przez Archidiecezjalną Radę Księży.

Odwołując sie do rekomendacji Komitetu naszych 5 parafii (PPA 570) i porad
archidiecezjalnych komitetów,
Arcybiskup Charles Chaput propozycję tą zaakceptował.
Jednak, w odpowiedzi na zastrzeżenia, że powstałe modele restrukturyzacyjne
bedą dotyczyć kilku parafii i szkół, Arcybiskup zdecydował, że wprowadzenie
planu nastąpi w dwóch etapach.
W pierwszym etapie, który nastąpi w czerwcu 2016 roku, Parafia Our Lady Help
of Christians zostanie połączona z Parafią Nativity B.V.M. W tym samym czasie
Parafia Mother of Divine Grace będzie partnerem Parafii Saint George.
Parafia Św. Wojciecha zachowuje samodzielny status parafii.
W drugim etapie, który będzie miał miejsce w czerwcu 2017 roku, model
„partnerskej współpracy” między Parafią Mother of Divne Grace i Saint George,
będzie ostatecznie zakończony i staną się partnerami parafii Nativity B.V.M.
Proces planowania był skoncentrowany na restrukturyzacji parafii a nie szkół.
Ponieważ jendak szkoły są częścią misji nauczania parafii, przewiduje się, że
parafie będą oceniać szkoły na poziomie lokalnym.
Każdemu członkowi Komitetu Pastoralnego Planowania Paraiii PPA 570
(z naszej parafii członkami Komitetu były Maria Koleda i Janice Tertel) należy
się podziękowanie za czas i oddanie w procesie planowania i zaangażowanie w
sukces planu restrukturyzacji.
Zmiany nie są łatwe, ale pracując razem możemy stworzyć bardziej dynamiczą
katolicką obecność w okilicy – taką, która szanuje naszą przeszłość i jest lepiej
przygotowana na wyzwania i szanse w przyszłości.
Za tydzień przedstawię wam drodzy parafianie mój punkt widzenia na temat
naszej przyszłości po decyzji Arcybiskupa, którą dzisiaj przedsatawiłem.
Dziękuję wszystkim za uwagę. Kopia decyzji znajduje się w dzisiejszym
biuletynie.

