
  

 

26 maja 2020 r. 

 

  

Moi drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, 

 

Wszyscy pragniemy zebrać się jako rodzina wierzących w naszych wspólnotach 

parafialnych. Wiemy, że proces ponownego otwarcia musi przebiegać stopniowo. 

Najważniejsze, co możemy teraz zrobić, to modlić się i starannie zaplanować ponowne 

otwarcie. 

 

W ostatnich dniach mocno nas zapewniano, że Gubernator ogłosi w tym tygodniu, że domy 

modlitwy mogą zostać ponownie otwarte więcej niż z dziesięcioma osobami. Na podstawie 

tych informacji przekazaliśmy wszystkim parafiom i instytucjom wytyczne dotyczące 

ponownego otwarcia kościołów, aby wszyscy byli przygotowani. 

 

Nadal czekamy na ogłoszenie gubernatora. Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że dobrze 

przygotowaliśmy się do otwarcia naszych kościołów w bardzo krótkim czasie. Ta gotowość 

jest dziełem naszych duchownych, zakonników i świeckich wolontariuszy. 

 

Na chwilę obecną nasze kościoły pozostają zamknięte do dnia, w którym Gubernator 

publicznie potwierdzi, że zgromadzenia więcej niż dziesięć osób w naszych kościołach są 

bezpieczne. 

 

Z poważaniem, w Chrystusie, 

 

 

Ks. Biskup Arthur J. Serratelli, S.T.D., S.S.L., D.D. 

Administrator Apostolski 

 



  

May 26, 2020 

  

  

My Dear Brothers and Sisters in Christ, 

  

We are all anxious to gather as a family of faith in our individual parish communities. We 

know that the process of reopening must be a gradual one. The most important things that we 

can do right now are to pray and to carefully plan for reopening. 

  

In recent days, we were given the strong assurance that the Governor was going to announce 

this week that houses of worship could reopen with more than ten people, probably a 

percentage of the allowed seating capacity. Based on that information, we forwarded to all 

our parishes and institutions Guidelines for reopening churches so that everyone would be 

prepared. 

  

We are still awaiting the Governor's announcement. We do have the benefit now of being 

well prepared to open our doors on very short notice. This readiness is thanks to the efforts 

of our clergy, religious, and lay volunteers. 

  

Our churches are to remain closed until the date the Governor gives us public safety approval 

for gatherings of more than ten people in our churches.  

    
 

Sincerely yours in Christ, 

 

Most Reverend Arthur J. Serratelli, S.T.D., S.S.L., D.D. 

Apostolic Administrator 
 

 

 


