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Dear Parishioners, 

 

I hope that this letter finds you well.  You and your loved ones are in my prayers in 

this difficult time. I am writing to you about prayer in this time of pandemic. 

 

Bishop McManus has asked that each parish in our diocese take one day - one 24 

hour period - during which,  from home, one or more of our parishioners would 

pray for an end to the coronavirus pandemic, the healing of the sick, the salvation 

of the dead and the protection of healthcare workers and those who keep the 

necessities of life flowing in our nation and throughout the world. 

 

Our Parish has picked Monday, April 6, as our day to pray in this particular way. I 

am asking you to consider taking one hour on that day to pray from home. It could 

be by yourself or with your family. Some prayer suggestions follow. If you are 

able to take an hour on that day, please reply to me by email with the hour you 

choose. 

 

This time of pandemic must also be a time of prayer.  As Catholics, our part is not 

just isolating ourselves through social distancing, adapting and carrying on with 

the duties of our state in life.  As Catholics, our part is also to unite ourselves in 

prayer for the sick, our nation and the world.   

 

Circumstances prevent us from physically uniting around the altar to celebrate the 

sacraments but they don’t prevent us from prayer.  May our fervent prayer unite us 

as one flock under one Shepherd --- the crucified and Risen Lord who is the hope 

of us all. 

 

In Christ, 

Fr. Richard 
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Drodzy parafianie i przyjaciele 

 

Biskup McManus poprosił, aby każda parafia w naszej diecezji poświęciła jeden 

dzień - 24 godziny - podczas którego, z domu, jeden lub więcej parafian będzie  

modliło się o zakończenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie chorych, 

zbawienie zmarłych i ochronę pracowników służby zdrowia oraz tych, którzy 

troszczą się o zaspokojenie naszych codziennych potrzeb życia w kraju i na 

świecie. 

 

W naszej parafii został wybrany poniedziałek, 6 kwietnia, na nasz dzień modlitwy. 

Proszę, abyście rozważyli poświęcenie jednej godziny tego dnia na modlitwę w 

domu. Jeżeli możecie to poinformujcie  parafię emailem lub na flocknote o 

wybranej godzinie. 

 

Czas pandemii musi być czasem modlitwy. Naszą rolą, jako katolików, jest także 

jednoczenie się w modlitwie za chorych, nasz naród i świat. 

 

Okoliczności uniemożliwiają nam fizyczne zjednoczenie się przy ołtarzu w celu 

sprawowania sakramentów, ale nie przeszkadzają nam w modlitwie.  

 

Niech nasza żarliwa modlitwa zjednoczy nas jak jedną owczarnie pod jednym 

Pasterzem - ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem, który jest nadzieją nas 

wszystkich. 

 

Szczęść Boże! 

Ks. Ryszard 

 

 

 
 


