Katolickie Cmentarze Archidiecezji Chicago będą transmitować w Internecie Mszę św. z
okazji Dnia Pamięci Narodowej (Memorial Day)
Poniedziałek 25 maja 2020 r., godz. 8:30 a.m.
W Dniu Pamięci Narodowej cmentarze będą otwarte od 8 a.m. do 7 p.m. dla gości w
grupach liczących 10 lub mniej osób, zgodnie z wytycznymi władz cywilnych.
Chicago, Ill. (19 maja 2020 r.) - Cmentarze Katolickie Archidiecezji Chicago będą transmitować
Msze św. w Dniu Pamięci Narodowej online w poniedziałek 25 maja 2020 r. o godz. 8:30 am.
Wszystkie Msze św. polowe na niemal 40 katolickich cmentarzach zostały odwołane z powodu
COVID-19. Msze św. będą nagrywane w trzech językach: angielskim, hiszpańskim i polskim
odpowiednio przez: biskupa elekta Michaela McGovern’a, biskupa Roberta Casey’ego i biskupa
Andrzeja Wypycha i będą dostępne na stronie www.CatholicCemeteriesChicago.org
„Tradycyjnie Msze w Dniu Pamięci Narodowej gromadzą na cmentarzach tysiące osób, aby
modlić się za naszych weteranów i oddawać im cześć. Jednak, ze względu na środki
ostrożności powzięte z myślą o naszych weteranach i naszej wspólnocie, w tym roku będziemy
uczestniczyć w Mszach św. za pośrednictwem Internetu” - powiedział Ted Ratajczyk, dyrektor
wykonawczy Cmentarzy Katolickich Archidiecezji Chicago. „Msze św. internetowe uczczą tych,
którzy służyli naszemu wspaniałemu krajowi i naszym bliskim, którzy poprzedzili nas w drodze
do Pana”.
Cmentarze będą otwarte w Dniu Pamięci Narodowej, w godzinach od 8 a.m. do 7 p.m.
Pracownicy będą na miejscu i będą gotowi udzielać pomocy przybyłym rodzinom. Odwiedzający
cmentarze muszą przestrzegać wytycznych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób, nosić
ochronne osłony twarzy i szanować rozporządzenia związane z zachowaniem dystansu
społecznego. Dozwolone są zgromadzenia 10 lub mniej osób.
W czasie pandemii COVID-19 personel Cmentarzy Katolickich wiernie pomaga rodzinom,
okazując wszystkim taki sam szacunek i respekt oraz zachowując środki ostrożności i
bezpieczeństwa względem tych, którym służą, oraz względem członków personelu, który służy
innym. Personel cmentarzy nie zaprzestaje uczynków miłosierdzia względem ciała przez
pochówek zmarłych czy wprowadzone procedury pomagające rodzinom w planowaniu
pochówku i wyboru miejsca na cmentarzu.
„Nasi pracownicy często służą rodzinom, które jeszcze niedawno czuwały przy łóżkach swych
będących w stanie krytycznym bliskich” - powiedział ks. Larry Sullivan, dyrektor Cmentarzy
Katolickich. „Oni także należą do grona służb szybkiego reagowania i pomagają innym
przeżywać złożony proces żałoby w tych niespotykanych czasach”.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową
www.CatholicCemeteriesChicago.org
Informacje o Cmentarzach Katolickich Archidiecezji Chicago
Cmentarze Katolickie zarządzają 45 cmentarzami w powiatach Cook i Lake Archidiecezji
Chicago. Historia cmentarzy katolickich w Archidiecezji Chicago w istocie poprzedza powstanie
diecezji. Pierwszymi cmentarzami katolickimi były miejsca pochówku przy parafiach, istniejące

przed powstaniem diecezji. Niektóre z tych cmentarzy, które do dziś funkcjonują, były
katolickimi miejscami pochówku dwadzieścia pięć lat przed otwarciem Cmentarza
Kalwaryjskiego (Calvary Cemetery), najstarszego cmentarza diecezjalnego otwartego w 1859
roku. Więcej informacji na temat Ogrodu Kremacji św. Franciszka oraz Cmentarzy Katolickich
można znaleźć pod adresem: www.CatholicCemeteriesChicago.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.

###
Uwaga: Powyższe oświadczenie jest dostępne w języku polskim i hiszpańskim na stronie:
www.archchicago.org
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