
 

BOTH PARISHES: ST. ALPHONSUS LIGUORI AND ST. THOMAS BECKET 
WILL REMAIN OPEN. NO FINAL DECISION HAS BEEN MADE YET. 

 
Scenario 1: Continue in current structure while building pastoral working relationships 

• Each parish continues in its current structure, with its own pastor, staff, budget, and 
bank accounts. 

• The two parishes building a close pastoral working relationship. For example: 
• St. Thomas Becket Religious Education would move to  

St. Alphonsus Liguori from St. Emily 
 

           Scenario 2: 1 united parish with 2 worship sites 
                                The two parishes would form a united parish:  

• One pastor (potentially with an associate pastor and other priest help) 
• One staff 
• One set of Councils, overall budget, bank accounts, etc. –  
• Both churches remain used for Mass 

 
 
 
 
 
 

OBIE PARAFIE: ST. ALPHONSUS LIGUORI I ST. THOMAS BECKET 
POZOSTANĄ OTWARTE. ŻADNA DECYZJA NIE JEST JESZCZE PODJĘTA. 

 
Scenariusz 1: Kontynuacja obecnej struktury przy jednoczesnym budowaniu relacji 
duszpasterskich 
- Każda parafia kontynuuje swoją obecną strukturę, z własnym proboszczem, personelem,    
   budżetem i kontami bankowymi. 
- Obie parafie budują bliskie duszpasterskie relacje. Na przykład: 
          - Nauczanie religii zostanie przeniesione z parafii Św. Emilii do parafii Św. Alfonsa 
 
Scenariusz 2: Jedna zjednoczona parafia z dwoma kościołami 
Dwie parafie utworzyłyby zjednoczoną parafię:  
- Jeden proboszcz (potencjalnie z wikariuszem) 
- Jeden personel 
- Jeden zestaw rad parafialnych, wspólny budżet i konta bankowe, etc. -  
- Oba kościoły będą nadal używane do odprawiania mszy 
 

 



ST. THOMAS BECKET: your name op�onal: ________________________________________________ 

 

Considering the scenarios presented to you at this session, please prayerfully consider your responses 
to the ques�ons below: 
Biorąc pod uwagę scenariusze przedstawione na tej sesji, prosimy o modlitewne rozważenie swoich 
odpowiedzi na poniższe pytania: 
   
1. Which scenario best addresses the particular needs of this grouping? Why?  (e.g., makes geographic sense, 
address demographic and cultural needs or considers the socioeconomic factors of the area)  
1. Który scenariusz najlepiej odpowiada na szczególne potrzeby tego ugrupowania? Dlaczego?  
(np. ma sens geograficzny, odpowiada na potrzeby demograficzne i kulturowe lub uwzględnia czynniki 
społeczno-ekonomiczne tego obszaru)?  
 

 

 

 

 
  
2. Which scenario least addresses the particular needs of this grouping? Why? 
(e.g., difficulty traveling between sites or neglects the financial needs of the community)  
2. Który scenariusz najmniej odpowiada na szczególne potrzeby tego ugrupowania? Dlaczego? 
(np. trudności w podróżowaniu między kościołami lub zaniedbywanie potrzeb finansowych społeczności)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. What do you consider the biggest potential challenge facing the implementation of these scenarios? 
(e.g., unrealistic demands on clergy or differences in the parish communities)  
3. Co uważacie za największe potencjalne wyzwanie stojące przed realizacją tych scenariuszy? 
(np. nierealistyczne wymagania wobec duchownych lub różnice we wspólnotach parafialnych) 
 

 

 

 

 

PLEASE RETURN BY NOVEMBER, 4, 2022. 


