Kościoły Archidiecezji Chicago biciem dzwonów wezwą wszystkich do zjednoczenia się w
modlitwie w czasie pandemii COVID-19
Kardynał Blase J. Cupich prosi parafie, aby od 21 marca 2020 r. pięć razy dziennie biły w dzwony na
znak wezwania do wspólnej modlitwy w intencji grup dotkniętych pandemią COVD-19

Chicago, IL (20 marca 2020 r.) – Kardynał Błażej Cupich, arcybiskup Chicago, prosi parafie
katolickie, aby pięć razy dziennie biły w dzwony na znak wezwania wszystkich do jednoczenia się we
wspólnej modlitwie w czasie pandemii COVD-19. Modlitwy rozpoczną się o godzinie 9 a.m. w sobotę
21 marca i będą się powtarzały co trzy godziny każdego dnia. Ostatni raz w ciągu dnia dzwony
zabiją o godzinie 9 wieczorem. Każda z pięciu modlitw zostanie poświęcona konkretnej grupie
szczególnie dotkniętej pandemią.
„Mamy nadzieję, że ludzie doświadczą zjednoczenia w modlitwie, szczególnie w czasie, kiedy
żyjemy w izolacji” - powiedział kardynał Cupich. „Zapraszamy naszych bliźnich z całej archidiecezji
do włączenia się w tę modlitwę, do zatrzymania się i otoczenia pamięcią wszystkich dotkniętych
pandemią, aby mieli świadomość naszego wsparcia. A jeśli parafia nie posiada dzwonów,
zachęcamy parafian do ustawienia swych budzików, aby pamiętali, by się zatrzymać na chwilę i
zjednoczyć w modlitwie” - dodał kardynał.
Archidiecezja przekaże krótkie intencje modlitewne na swojej stronie internetowej i stronach w
mediach społecznościowych w trzech językach: angielskim, hiszpańskim i polskim, ze szczególną
intencją codziennej Mszy Świętej emitowanej na stronie archidiecezji i za pośrednictwem swego
konta na Twitterze.
Intencje i treść modlitwy można znaleźć tutaj: Link
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź archchicago.org
Informacje o Archidiecezji Chicago
Archidiecezja Chicago jest trzecią co do wielkości archidiecezją w Stanach Zjednoczonych. Służy
ponad 2.2 miliona katolików w 316 parafiach w powiatach Cook i Lake o łącznej powierzchni 1411
mil kwadratowych. Archidiecezja, której pasterzem jest kardynał Błażej J. Cupich, zatrudnia ponad
15 000 pracowników w swoich systemach i inicjatywach duszpasterskich, w tym w katolickiej
organizacji charytatywnej Caritas (Catholic Charities), największej w regionie organizacji usług
społecznych typu non-profit. Archidiecezja ma również jedno z największych seminariów
duchownych w kraju. 205 szkół podstawowych i średnich archidiecezji należy do systemu szkół
katolickich Archidiecezji Chicago, który stanowi największą grupę szkół prywatnych w Stanach
Zjednoczonych i jest laureatem największej liczby nagród Blue Ribbon przyznawanych przez
Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych.

KONTAKT:
Susan Thomas
Archdiocese of Chicago
312.534.8318
sthomas@archchicago.org
Alejandro Castillo
Archdiocese of Chicago
708.837.7556
acastillo@archchicago.org

