
Proces otwierania naszych kościołów,  
 
Moi Drodzy, wiem jak bardzo większość z was chce powrócić do normalnego życia i do 
wspólnej modlitwy w kościele. Ja też nie mogę się tego doczekać. Słyszeliśmy ostatnio w piątek, 
że prezydent oficjalnie ogłosił, że religia jest uznana za jedną z podstawowych warunków do 
naszego życia i funkcjonowania i że oczekuje, że nasze świątynie zostaną otwarte. Zgadzam się 
w stu procentach z tą opinią, ale też wiem, że potrzeba czasu i mądrego przygotowania się do 
ponownego otwarcia kościoła dla wszystkich. Dużo też zależy od decyzji naszego Kardynała i 
Archidiecezji Chicago.  
 
Jak na razie, będziemy powoli otwierali nasze kościoły na msze pogrzebowe, śluby, chrzty, ale 
tylko dla 10 osób w kościele, a w późniejszym czasie na indywidualną spowiedź oraz na 
prywatna adoracje w kościele. Mam nadzieję, że niedługo zapadnie mądra decyzja w sprawie 
mszy świętych niedzielnych, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jak możemy otworzyć 
kościół w niedzielę i odprawiać Eucharystię tylko dla 10 osób… Jak wybrać tych 10? Czy 
zamknąć drzwi pozostałym? Dlatego oczekuję, że będzie to liczba o wiele większa, ale 
oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.  
 
Mówiąc konkretnie, od przyszego tygonia 6 i 7 czerwca, będzie można mieć w kościele: 
- Sakrament chrztu świętego, w każdą niedzielę o godzinie 12:00 albo 2:00 po południu 
- Msze pogrzebowe, w każdą środę albo sobotę o godzinie 10:00 rano 
- Śluby, w każdą sobotę o godzinie 12:00 w południe 
- Z sakramentu spowiedzi będzie można skorzystać w niedzielę (rozpoczynając od 7 czerwca) od 
godziny 8:00-10:00 rano w starej zakrystii.  
 
Proszę mieć na uwadze to, że w kościele nie może jak na razie przebywać więcej niż 10 osób w 
tym samym czasie. Również, jeżeli chcemy przyjechać na spowiedź, albo mieć chrzest czy 
pogrzeb, czy ślub, trzeba będzie wcześniej potwierdzić swoją obecność (będzie to można zrobić 
telefonicznie, albo poprzez Internet). Proszę też pamiętać, że może się okazać, że na spowiedź w 
niedzielę, tylko ok 20 osób będzie mogło przyjść w jednym czasie z czego tylko 10 osób w 
kościele. Wiem, że brzmi to troszkę skomplikowanie, ale na razie takie mamy pozwolenie z 
Archidiecezji. Mam nadzieję, że niedługo się to zmieni, i te restrykcje będą coraz mniejsze.  
 
Na koniec, chcę dodać, że podczas tych sakramentalnych ‘spotkań’ w kościele, będą też 
woluntariusze, którzy będą dbali o to, aby zachowana była odpowiednia odległość między 
ludźmi, aby miejsca były dezynfekowane, aby osoby w kościele mieli nałożone maseczki i aby w 
kościele nie było więcej niż 10 osób.  
 
Będziemy was informowali o kolejnych stopniach otwierania kościołów.  
 
Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość.  
 
Ks. Krzysztof  
 


