NEWS

Kardynał Błażej J. Cupich będzie celebrował liturgię Wielkiego Tygodnia i Liturgię
Niedzieli Wielkanocnej dostępne drogą internetową
W Internecie będą dostępne również Msze św. i nabożeństwa Wielkanocne w językach:
hiszpańskim i polskim.

Chicago, Ill. (9 kwietnia 2020 r.) – Kardynał Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago, będzie przewodniczył
liturgii Wielkiego Tygodnia i liturgii Niedzieli Wielkanocnej transmitowanych z katedry Świętego Imienia w
Chicago drogą internetową.
Księża: Ismael Sandoval i Marek Smółka będą przewodniczyć Mszą świętym odpowiednio w językach
hiszpańskim i polskim podczas Niedzieli Wielkanocnej dostępnym online.
Wielki Tydzień to ostatni tydzień Wielkiego Postu, bezpośrednio poprzedzający Niedzielę Wielkanocną.
Dla katolików jest to czas upamiętnienia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wiele
szczególnych nabożeństw jest odprawianych podczas Triduum Paschalnego, trzy dni przed Wielkanocą.
W Wielki Czwartek 9 kwietnia, Kościół katolicki odprawia Mszę św. Wieczerzy Pańskiej. Wielki Piątek
10 kwietnia, to dzień, w którym katolicy pamiętają o męce i śmierci Jezusa. Wielka Sobota to wieczór
liturgicznych celebracji, które obejmują uroczyste poświęcenie wody przy śpiewie Litanii do Wszystkich
Świętych, poświęcenie i zapalenie w zaciemnionym kościele Paschału oraz celebrację w późnych godzinach
wieczornych Wigilii Paschalnej. Niedziela Wielkanocna kończy Wielki Tydzień.
Poniżej znajduje się pełny harmonogram Mszy św. Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Wielkanocnej dostępnych
przy pomocy Internetu:
Harmonogram liturgii Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Wielkanocnej (zobacz online)

• Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie dostępna online w czwartek 9 kwietnia o godz. 5 p.m.
• Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej będzie dostępna online w piątek 10 kwietnia o godz. 3 p.m.
• Wielka Sobota - Wigilia Paschalna Wielkiej Soboty będzie dostępna online w sobotę 11 kwietnia o godz.
8 p.m.

• Niedziela Wielkanocna - Niedzielna Msza Wielkanocna (po angielsku, hiszpańsku, polsku) będzie dostępna
online w niedzielę 12 kwietnia o 6 rano.

Wszystkie te nabożeństwa i Msze św. będzie można oglądać online w dowolnym momencie po ich pierwotnej
transmisji online.
Plan Liturgii Niedzieli Wielkanocnej transmitowany w telewizji na niedzielę 12 kwietnia

• ABC-TV (WLS-Channel 7) będzie transmitować Mszę Wielkanocną w języku angielskim w południe o
godzinie 12.

• Univision Chicago (WBGO 66) będzie transmitować Mszę Wielkanocną w języku hiszpańskim o godzinie
10 rano.

• Polvision (Polvision 24.4 i Comcast 397) będzie transmitować Mszę Wielkanocną w języku polskim o godz.
9:00 a.m. i 3:00 p.m.

Plan Liturgii Wielkanocnej transmitowanej przez radio na sobotę 11 kwietnia i niedzielę 12 kwietnia

• WGN- (720 AM) wyemituje Wigilię Paschalną Wielkiej Soboty w sobotę 11 kwietnia o godz. 10 p.m.
• WGN- (720 AM) wyemituje Mszę Niedzieli Wielkanocnej z kardynałem Błażejem Cupichem w niedzielę
12 kwietnia o godz. 9 a.m.

• Radio Univision (1200 AM) wyemituje Mszę św. Wielkanocną w niedzielę o 10 a.m.
Wszystkie Msze św. są dostępne również na kanale YouTube.com/catholicchicago i na stronie Facebooka
Archidiecezji Chicago.
Archidiecezja Chicago będzie nadal oferować internetowe Msze św. niedzielne z Katedry Świętego Imienia i
Msze św. online w dni powszednie z kaplicy Św. Jakuba (St. James Chapel). Te Msze św. są również dostępne
na kanale YouTube.com/catholicchicago i na stronie Facebooka Archidiecezji Chicago.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź archchicago.org/coronavirus.

