
• Scenariusze wstępne mają na celu przedstawienie jak 

najwięcej możliwości z najlepszym wykorzystaniem 

budynków dla pozyskiwania uczniów, budowania 

wspólnot i dawania świadectwa. 

• Są to jedynie propozycje. Komisja ds. rozeznawania i 

opinii może stworzyć lub rozważyć dodatkowe 

scenariusze, które jej zdaniem lepiej się sprawdzą. 

• Pomiędzy spotkaniami, starajmy się zastanowić i 

przemodlić istniejące rozwiązania, panujmy nad 

emocjami i reakcjami. 

 Uwagi wyjaśniające 
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• W każdym scenariuszu, w którym łączone są dwie lub więcej parafii, 

jeden kościół musi być wyznaczony na kościół parafialny, gdzie 

będą przechowywane dokumenty parafialne. W początkowych 

scenariuszach nie ma wzmianki o tym, w którym z kościołów, gdzie 

będą sprawowane msze św., będzie kościołem parafialnym. 

Sugestie dotyczące tego problemu można przedstawić w informacji 

zwrotnej.  

• Z chwilą połączenia terytorium parafii, zostaną również połączone 

majątki poszczególnych parafii, tworząc majątek wspólny.  

• Uwaga! Zmiany strukturalne szkół nie są przedstawione w 

scenariuszach. Zachęcamy do współpracy oraz rozwoju szkół im. 

św. Alberta Wielkiego i św. Gerarda, przy jednoczesnym utrzymaniu 

programu na obu kampusach.  

Uwagi wyjaśniające 
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Grupa Oak Lawn Bridgeview Burbank  

Obecna struktura 

 

Św. Ludwik 

de Montfort 

Św. Gerald 

Św. Albert 

Wielki 

Św. Fabian 
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Scenariusz nr 1: 3 parafie  

św. Gerald + św. Ludwik, św. Albert, św. Fabian 

1. Św. Gerald 

+ Św. Ludwik 

de Montfort 

2. Św. Albert 

Wielki 

3. Św. Fabian 
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Scenariusz 2: 3 parafie 

św. Fabian + św. Ludwik, św. Albert, św. Gerald 

3. Św.Gerald 

2. Św. Albert 

Wielki 

1. Św. Fabian 

+ Św. Ludwik 

de Montfort 

Konfiguracja 1: 

Msze św. będą 

regularnie 

odprawiane we 

wszystkich 

kościołach 

 

Konfiguracja 2: 

Św. Ludwik 

przejdzie w stan 

likwidacji. 
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Scenariusz nr 3: 3 parafie 

św. Albert + św. Louis, św. Fabian, św. Gerald 

1. Św. Albert Wielki 

+ Św. Ludwik de 

Montfort 
2. Św. Fabian 

Konfiguracja 1: 

Msze św. będą 

regularnie 

odprawiane we 

wszystkich 

kościołach.. 

 

Konfiguracja 2: 

Św. Ludwik 

przejdzie w stan 

likwidacji. 

3. Św. Gerald 
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Scenariusz nr 4: 3 parafie 

 St. Louis de Montfort zostanie podzielony 

pomiędzy 3 parafie 

1. Św. 

Albert 

Wielki 
2. Św. Fabian 

W tym 

scenariuszu 

Kościół św. 

Ludwika de 

Montfort 

przejdzie w 

stan likwidacji, 

a terytorium 

parafii, 

majątek i 

zobowiązania 

zostaną 

podzielone 

pomiędzy 

pozostałe 3 

parafie. 

3. Św. Gerald 


