Drodzy Parafianie św. Bernarda i św. Stanisława Kostki,
Informacje na temat pandemii koronawirusa (COVID-19) i najnowszych dyrektyw Archidiecezji
Newark oraz wskazań można znaleźć na stronie: https://www.rcan.org/COVID19
Chciałbym osobiście spotkać się z wami w pomieszczeniach parafialnych lub w kościele, w których
najczęściej się widujemy, a nawet gdzieś na ulicy lub w sklepie, ale nie jest to obecnie możliwe.
Nakładane są na nas surowe ograniczenia dotyczące naszego ruchu i możliwości gromadzenia się,
które zmieniają się codziennie. Ograniczenia te wpływają na naszą zdolność uczęszczania do
kościoła jako wspólnota wyznawców i tylko z daleka patrzymy na liturgię i nabożeństwa w naszym
kościele, gdy dzięki darowi nowoczesnych technologii łączymy się w internecie!
W tych trudnych czasach nadal musimy wspierać naszą parafię, w miarę możliwości, aby zapewnić
naszą stabilność jako parafii. Odbywa się to po prostu poprzez dalsze wspieranie parafii, nawet jeśli
nie jesteście fizycznie obecni. Przypominam tym, którzy chcieliby to czynić nadal, że można
dawać koperty lub gotówkę w czasie pandemii koronawirusa (COVID-19). Proszę zostawić datki
w biurze parafialnym lub w drzwiach głównego wejścia do plebanii (ale nie w drzwiach
bocznych) w bezpiecznych skrzynkach pocztowych lub wysłać swoje datki pocztą, albo
skorzystać z formatu online do składania ofiar, dostępnym na naszej stronie internetowej:
www.bestchurch.net
Pragnę również poinformować o nowej inicjatywie archidiecezjalnej, którą kardynał Tobin podjął w
celu wspierania parafii dotkniętych szczególnie skutkami pandemii koronawirusa (COVID-19) w życiu
codziennym i dlatego wzywa każdą wspólnotę parafialną mogącą to uczynić do pomocy
potrzebującym. Archidiecezja współpracuje z zespołem GoFundMe, wiodącej organizacji udzielającej
pomocy online, w celu zapewnienia jednej platformy internetowej dla wiernych w celuudzielania takiej
pomocy. Jeśli zdecydujesz się użyć GoFundMe, kliknij na link umieszczony poniżej.
Dziękujemy za hojność każdej parafii za pomoc społecznościom parafialnym, które same nie są
w stanie zaspokoić swoich krytycznych potrzeb.
Wiadomość od kardynała Josepha W. Tobina, C.Ss.R., o funduszu „Parafie w potrzebie” i więcej
informacji na temat, jak ta inicjatywa wesprze potrzeby naszych wspólnot parafialnych, zobacz na:
https://www.rcan.org/parishsupport
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