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20 Marca 2020
Drodzy Parafianie,
Serce mnie boli, ponieważ z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 nie jesteśmy w stanie
wspólnie uczestniczyć w Eucharystii przez, mam nadzieję, następujący krótki czas.
Chociaż publiczne odprawianie Mszy Świętych jest odwołane w całej Archidiecezji, nasze Msze
Święte o godzinie 10:00 w języku angielskim i o 11:30 w języku polskim będą transmitowane na żywo
począwszy od tej niedzieli, 22 marca. Można dołączyć odwiedzając naszą stronę na Facebooku:
www.facebook.com/SJCPhila. Nasza kaplica, Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, będzie czynna
codziennie od 9:00 do 17:00 na prywatną modlitwę. Od poniedziałku do soboty o godzinie 9:00
odmówimy wspólnie różaniec. Prosimy skorzystać z bocznego wejścia do kaplicy i pamiętać, aby
trzymać się co najmniej dwóch metrów (6 stóp) od innych.
Zapewniam was, że będę nadal pamiętać o was i waszych rodzinach w prywatnych Mszach Świętych,
które będę odprawiał. W tych trudnych dniach, chociaż nie możemy gromadzić się, aby celebrować
Eucharystię, wydaje mi się, że Pan zaprasza nas do wzajemnej Eucharystii.
Jeśli pamiętacie tekst Ewangelii trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, Samarytanka powiedziała
Jezusowi, “Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest
miejsce, gdzie należy czcić Boga.” Jezus odpowiedział: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina,
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca… Nadchodzi jednak godzina, nawet
już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie.”
Nadszedł ten czas! My, błogosławieni jako lud eucharystyczny, jesteśmy teraz powołani, aby być
Eucharystią dla siebie wzajemnie. Jest wiele sposobów, aby tą sytuacje wykorzyśtac:
1. Wspólna modlitwa w Domu za wszystkich chorych i ktorzy służą chorym. Polecam do

rozważenia Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Modlitwę poświęcenia Najświętszemu
Sercu Jezusa i Modlitwę poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
2. Zadzwonienie do starszych krewnych, przyjaciół i sąsiadów oraz oferowanie im zakupów lub
przyjmowania lekarstw lub innych niezbędnych dla nich artykułów.
3. Przygotowywanie posiłków dla rodzin nagle zagrożonych bezrobociem.
To tylko kilka sposobów, dzięki którym możemy pokazać się jako lud ktory praktykuje wiarę
eucharystyczną, za których się uważamy. Jestem pewien, że sami możecie pomyśleć o wielu innych
sposobach służenia innym, a tym samym „ oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie”.

Chociaż jest to rzeczywiście kryzys zdrowotny, który dotyka nas wszystkich, dla wielu jest to także
kryzys finansowy. Wielu naszych ludzi nagle staje się bezrobotnych i przeżywa problemy finansowe.
W zakresie, w jakim jesteśmy w stanie, pomożemy tam, gdzie możemy.
Moim obowiązkiem duszpasterskim jest również uświadomienie wam, że nasza parafia przeżywa także
problemy finansowe. Jak wiecie, jesteśmy całkowicie zależni od waszych hojnych cotygodniowych
donacji, aby wywiązać się z naszych zobowiązań finansowych. Bez tego dochodu nie możemy płacić
rachunków i innych kosztów utrzymania parafii; płacić naszym pracownikom lub zaspokoić naszą
potrzebę utrzymania funkcjonowania naszej parafii.
Dlatego też proszę Was, abyście nadal wspierali Waszą parafię, wysyłając pocztą swoje cotygodniowej
oferty lub elektroniczne przez naszą strone internetową: http://stjohncantiusparish.org/parish-giving/.
Bez waszego stałego wsparcia, nasza parafia nie przetrwa.
Z pomocą Boga, miłości Pana do Swego Kościoła, nieustannego wstawiennictwa Matki Bożej w
naszym imieniu i zachęty Ducha Świętego do waszych hojnych serc, jestem przekonany, że będziemy
nadal wzrastać jako Lud eucharystyczny parafii Św. Jana Kantego.
Wiedzcie, że was kocham i nieustannie modlę się za was i waszą rodzinę.

Wasz brat w Chrystusie
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