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Populacja Back of the Yards zmniejszyła się o około
13% między spisem powszechnym z 2000 r. a spisem z
2010 r., ale szacuje się, że wzrosła o ponad 5% od 2010
r. do chwili obecnej.
Obszar ten jest średnio dużo młodszy w porównaniu z
Archidiecezją. Średni wiek osób w Back of the Yards
wynosi 27 lat, w porównaniu do 37 lat w całej
Archidiecezji.
Przeciętnie na gospodarstwo domowe w Back of the
Yards przypada średnio więcej osób niż w archidiecezji,
z około 3.7 osoby na gospodarstwo domowe w
porównaniu z 2.6 w Archidiecezji.
Back of the Yards ma wyższy odsetek osób
wynajmujących mieszkania. Około 70% gospodarstw
domowych wynajmuje w porównaniu do 40% w
Archidiecezji.
Aktualne szacunki wskazują, że około 96% osób
poniżej 18 roku życia, które mówią po hiszpańsku,
również mówi po angielsku, „dobrze” lub „bardzo
dobrze”.
Około 60% osób w wieku od 18 do 64 lat, które mówią
po hiszpańsku, również mówi po angielsku, „dobrze”
lub „bardzo dobrze”. 40% nie mówi „dobrze” po
angielsku lub w ogóle nie mówi.

Oczekujemy na opinie i pytania - prosimy o
przesłanie ich na adres:
Messenger: @STJOSEPHNOWANDFOREVER
Email: Stjoseph-hermitage@archchicago.org

Odnów Mój Kościół
Często Zadawane Pytania
4821 South Hermitage Avenue
Chicago, Illinois 60609

www.renewmychurch.org
www.stjosephparishchicago.org

Co to jest ”Odnów Mój Kościół”?
Misja ”Odnów Mój Kościół” to wizja i plan
strategiczny, które ukierunkują naszą odpowiedż na
wezwanie do odnowy. Ta duchowa i strukturalna
odnowa pozwoli nam ponownie spotkać się z
Jezusem Chrystusem jako Jego uczniów i wspólnot
parafialnych oraz zapewni naszym parafiom
odpowiednie środki do witalności.
U podstaw tej wizji i planu: „Odnów Mój Kościół”,
leży proces grupowania parafii.
I tak, do naszej Grupy należą:
• Parafia pw. Św. Józefa
• Parafia pw. Św. Michała Archanioła
• Parafia Krzyża Św. – Niepokalangeo Serca Maryji
Jakie są cele misji „Odnów mój Kościół”?
• Powołanie Uczniów
• Budowanie Wspólnoty
• Inspiracja do Świadectwa

Na czym polega Proces Grupowania Parafii?
Składa się on z trzech faz:
• Rozeznanie i Decyzje
Wspólnoty w modlitwie dostrzegają właściwe
struktury parafialne dla przyszłej witalności
• Przejścia Operacyjne
Stworzenie silnej i trwałej struktury finansowej i
operacyjnej dla parafii
• Budowanie Nowej Rzeczywistości
Stworzenie silnych podstaw duszpasterstwa
parafialnego, aby wypełnić naszą misję
Na jakim etapie jesteśmy w Procesie Grupowania?
Jesteśmy w fazie Rozeznawania i Decyzji.
Zespoły parafialne wybrane przez proboszczów
spotykają się z innymi zespołami parafialnymi w
swoich grupach, aby modlić się i zastanawiać się nad
aktualnymi realiami ich wspólnot. Archidiecezja i
zespoły grupujące opracowują scenariusze, które
pokazują potencjalne modele przyszłej konfiguracji
parafii i szkół należących do tej grupy.

Częścią tego procesu jest spojrzenie na grupy kościelne całościowo, jako jedność, a nie
indywidualnie. W ten sposób zidentyfikujemy wspólne Mocne Strony i Wyzwania:
Mocne strony:

Słabe strony:

•
Wierni i Ochoczy Wolontariusze
Różnorodność Kulturowa
Św. Józef - Pochodzenie etniczne: Polskie
Św. Michał-Pochodzenie etniczne: Słowackie
Święty Krzyż-Pochodzenie etniczne: Litewskie
(Niepokalane Serce Maryi pochodzenie etniczne: Hiszpańskie)
•
•

•

Prawie we
wszystkich trzech
kościołach
odprawiamy msze w
języku angielskim,
hiszpańskim i
polskim
Silna Wiara

•
•
•
•
•

Wspólnoty Nękane są Przemocą
Brak Różnorodności (te same osoby są zaangażowane w
różnych posługach)
Brak Jedności
Brak Zaangażowania Młodzieży
Przejściowe Wspólnoty

