Ta wiadomość jest przeznaczona dla wszystkich duchownych i pracowników parafii w
archidiecezji.
Uwaga: Poniższe wskazówki i wszystkie aktualne wytyczne można znaleźć na naszej stronie
internetowej Coronavirus / COVID-19 IZZY
Msza Krzyżma NIE będzie odprawiana publicznie. NIE będziemy też obchodzić
dorocznego Dnia Refleksji. Kardynał Cupich i biskupi pomocniczy odprawią Mszę św. w
Katedrze Świętego Imienia. Będzie ona transmitowana na żywo dla dobra wiernych, aby mogli
uczestniczyć w niej w swoich domach.
Oleje święte nie zostaną przekazane aż do czasu ustąpienia obecnego kryzysu
zdrowotnego.
Liturgia Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia nie będzie publicznie celebrowana w
naszych parafiach.
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NIE należy organizować żadnych publicznych uroczystości, nawet na zewnątrz,
włącznie z Drogą Krzyżową w Wielki Piątek.
NIE należy rozdawać czy przekazywać poświęconych palm. Jeśli jednak kapłan
błogosławi prywatnie palmy, mogą one być przechowane do dystrybucji w późniejszym
terminie, który zostanie ustalony przez USCCB i / lub Archidiecezję Chicago.
Przyjęcie sakramentów podczas Wielkanocy przez kandydatów RCIA i katechumenów
należy odłożyć na później - wskazówki zostaną udzielone w przyszłości, po ustąpieniu
kryzysu.
Msza Wieczerzy Pańskiej (bez obmycia stóp), Liturgia Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna
będzie sprawowana przez kardynała Cupicha i biskupów pomocniczych w Katedrze
Świętego Imienia bez wiernych i będzie transmitowana na żywo. Jeśli / kiedy Msza
Wieczerzy Pańskiej celebrowana będzie prywatnie w Waszej parafii, nie będzie podczas
niej rytuału obmycia stóp.
Nie należy odprawiać nabożeństw z udzielaniem Komunii św. ani obecnie, ani w czasie
Wielkiego Tygodnia, dopóki nie uzyskamy pozwolenia na udział w liturgiach publicznych.
Proszę nadal postępować zgodnie z wytycznymi CDC: nie pozwalać, by w kościele lub
poza nim, w tym samym czasie, gromadziło się więcej niż 10 osób, zachowywać dystans
społeczny, czyścić i dezynfekować kościoły po przebywaniu w nich wiernych.

Jak zapewne widzieliście, zaktualizowane wytyczne dotyczące pogrzebów i czuwań przy
zwłokach bliskich (wakes) zostały rozesłane w środę 18 marca i umieszczone na IZZY. Prosimy
o ich przestrzeganie, włącznie z zawieszeniem WSZYSTKICH liturgii publicznych, w tym
wszystkich Mszy św. i nabożeństw.
Powyższe wskazówki i wszystkie aktualne instrukcje liturgiczne, zgodnie z wytycznymi CDC i
właściwych organów, obowiązujące w tym czasie, można znaleźć na naszej stronie Coronavirus
/ COVID-19 IZZY. Często odwiedzaj tę stronę, aby zapoznać się z tym, jak najlepiej służyć
ludowi Bożemu podczas tej pandemii.
W uroczystość Świętego Józefa, prosimy o jego wstawiennictwo, aby wyjednał nam moc i
pomógł uzyskać wskazania, których wszyscy potrzebujemy, by prowadzić nasze rodziny
parafialne w tym trudnym czasie.
Święty Józefie, zwierciadło cierpliwości i obrońco świętego Kościoła, módl się za nami.

Zostańcie w pokoju,
Biskup Ron Hicks

