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Parafia św. Pawła była jedną z pierwszych parafii w Archidiecezji Chicago, która 
przeszła proces Odnów mój Kościół. W wyniku podjętych decyzji nastąpiło połączenie 
parafii św. Wojciecha, św. Anny i św. Pawła, zamknięto dwa kościoły, a centralnym 
miejscem dla wszystkich parafian został kościół św. Pawła. Wierni parafii św. Wojciecha 
nie byli w stanie pokryć kosztów utrzymania świątyni, nie mówiąc o opłaceniu 
niezbędnych inwestycji koniecznych do zachowania bezpieczeństwa budynku.  
 

FAKT: Parafia św. Wojciecha nie posiadała wystarczającej liczby parafian, 
aby kościół mógł pozostawać otwarty. Frekwencja podczas przeciętnego  
nabożeństwa w kościele zmniejszyła się do około 200 osób, przy możliwości 
pomieszczenia przez kościół 1200 osób. Niedzielne kolekty nie były w stanie 
pokryć kosztów utrzymania kościoła. Zaistniała sytuacja, kiedy darowizna w 
wysokości 1 miliona dolarów przeznaczona na naprawę wież kościelnych 
musiała zostać zwrócona, ponieważ koszty naprawy wież czterokrotnie 
przewyższały darowiznę. 
 
FAKT: Parafia św. Pawła jest odpowiedzialna za utrzymanie i sprzedaż 
nieruchomości św. Wojciecha. Decyzja o sprzedaży nieruchomości należy do 
parafii i tylko do niej. Parafianie są otwarci na dialog społeczny dotyczący 
przyszłego rozwoju kościoła i nie ma żadnych planów wyburzenia kościoła św. 
Wojciecha. Budynek ten znajduje się na tzw. „pomarańczowej liście” miasta 
Chicago, co oznacza, że został zakwalifikowany do kategorii budynków 
zabytkowych posiadających duże znaczenie z architektonicznego punktu 
widzenia. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę tak ważnego, zabytkowego 
budynku byłoby prawie niemożliwe. 

 
FAKT: Obecnie parafia św. Pawła ponosi koszty utrzymania kościoła św. 
Wojciecha. Chcemy w jak najlepszym stanie zachować budynek, aby 
uszanować wkład Polonii w tworzenie Kościoła, jednak utrzymanie budynku 
wiąże się z dużymi kosztami. Parafia miesięcznie wydaje: $1,600 na opłaty 
związane z tzw. „zamknięciem budynku na głucho” (board-up), $3,300 na gaz i 
elektryczność, $750 na ochronę, a ubezpieczenie budynku wynosi $37,500 
rocznie. Po połączeniu trzech parafii parafia św. Pawła ponosi koszty utrzymania 
kampusu oraz koszty w wysokości ponad 1,6 mln dolarów, wynikające z 
przejęcia długów parafii św. Wojciecha.  
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FAKT: Pusty budynek stanowi potencjalne zagrożenie publiczne. W 
budynku odnotowano częste włamania i niszczenie konstrukcji. Na początku tego 
roku, podczas kontroli bezpieczeństwa, znaleziono tam ciało martwego 
mężczyzny. 
 
FAKT: Parafianie parafii św. Pawła są zaniepokojeni gentryfikacją i 
zmianami w okolicy Pilsen. Nie chcemy, aby sprzedaż kościoła św. Wojciecha 
doprowadziła do powstania dużych, wielopiętrowych budynków 
wielomieszkaniowych. Obecne przeznaczenie działki ogranicza wszelką przyszłą 
budowę do dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, a wszelkie zmiany 
zagospodarowania przestrzennego będą przedmiotem dialogu społecznego. 

 
FAKT: Sprawa zamknięcia i sprzedaży nieruchomości trafiła aż do 
Watykanu. Po latach sporów sądowych parafia uzyskała zgodę na kontynuację 
sprzedaży nieruchomości. 

 
FAKT: Mimo że zgodnie z prawem kanonicznym budynek nie jest już 
uważany za kościół, wciąż znajdują się w nim przedmioty sakralne. Są tam 
przedmioty, które muszą zostać usunięte i wysłane do innego miejsca o 
charakterze sakralnym lub muszą zostać złożone w magazynie. Jednym z takich 
dzieł jest posąg Piety (La Pietà), który musi zostać usunięty, jeśli ma być 
zachowany i ochroniony. Parafia życzy sobie, aby posąg pozostał w Pilsen, gdzie 
mieszkańcy znający jego wartość, będą obchodzić się z nim z należnym mu 
szacunkiem.  

 
Rozumiemy, że zamknięcie kościoła Świętego Wojciecha stało się powodem dużego 
cierpienia i wielu podziałów w naszej społeczności. Od wielu pokoleń życie naszych 
rodzin jest splecione z historią parafii Świętego Wojciecha. Czas jednak pójść naprzód i 
zjednoczyć się w parafii św. Pawła, gdzie powstają nowe wspomnienia i tworzone są 
nowe tradycje.   


