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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie, 

Pandemia na wiele sposobów, w dużym i małym wymiarze, zmieniła nasze wspólnotowe życie. 

Rodziny, a w szczególny sposób młodzi ludzie, stanęli w obliczu niepokojących zmagań. To przez 

pandemię nasze wzajemne kontakty stały się wyzwaniem i spotkały się z wieloma trudnościami. 

Zostaliśmy rozdzieleni dokładnie w momencie, kiedy niezmiernie potrzebowaliśmy wzajemnego wsparcia. 

Niestety, dotyczy to także więzi i relacji, które mamy w Kościele i przez Kościół. 

Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby pójść naprzód, jestem dumny z tego jak wspólnie 

zareagowaliśmy i zachowaliśmy się w obliczu wyzwań związanych z pandemią. Kiedy ogłosiłem ogólną 

dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej, wiele parafii zaoferowało niedzielne 

Eucharystie w wersji online, a nawet zrobiło jeszcze jeden krok i ustanowiło telefoniczne linie modlitewne, 

docierając do potrzebujących. Msze telewizyjne, które odprawiałem, pomogły utrzymać nas w łączności 

jako wspólnotę wiary w aglomeracji Chicago. Usłyszałem od wielu z Was, jak wiele pocieszenia     

i uzdrowienia te Msze wnosiły w Wasze życie.  

Teraz jednak znajdujemy się na innym etapie. Dzięki szczepieniom i ich dodatkowym, 

wzmacniającym dawkom, złagodniały ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych. Wiele osób czuje 

się bardziej komfortowo wracając do Kościoła. Wiemy jednak, że są osoby starsze i osoby o obniżonej 

odporności, które nie są jeszcze gotowe do powrotu. I nie powinny jeszcze wracać. Ci najbardziej 

zagrożeni bracia i siostry mają usprawiedliwienie dla swojej nieobecności w kościele i dlatego będę 

kontynuował odprawianie Mszy św. za pośrednictwem stacji ABC. Jednak dla reszty z nas, po 

konsultacjach z moimi doradcami, postanowiłem wraz z rozpoczynającym się w pierwszą niedzielę 

adwentu, 26-27 listopada, nowym rokiem kościelnym znieść ogólną dyspensę od obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.  

Mam nadzieję, że pierwsza niedziela adwentu będzie dla nas początkiem podjęcia na nowo 

naszego życia jako wspólnota wiary, która gromadzi się, aby wielbić Boga. Poprosiłem naszych 

duszpasterzy, aby Msze św. w dniach 26-27 listopada rozpoczęły się tradycyjnym zapaleniem wieńca 

adwentowego. Po homilii Wasz proboszcz poprowadzi wspólnotę w odnowieniu przyrzeczeń 

chrzcielnych, uznając, że zobowiązanie do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dotyczy Boga, ale także 

siebie nawzajem. Nasze wspólne wyznanie wiary i pragnienie odwrócenia się od grzechu, zakończy 

obrzęd pokropienia wodami chrztu świętego. 

Niech ta okazja do odnowienia wiary i życia, którego wszyscy tak bardzo pragniemy, będzie dla 

nas świeżym początkiem. Raz jeszcze ponownie zobowiążmy się do wielbienia Boga i wspierania się 

nawzajem tydzień po tygodniu, kiedy wspólnie będziemy gromadzić się wokół Stołu Pańskiego, aby 

karmić się Ciałem Chrystusa i odnawiać swoją wiarę. 

Szczerze oddany Wam w Chrystusie, 

Arcybiskup Chicago 


