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Drodzy Pracownicy i Liderzy parafialni,  

Dziękujemy za Waszą kreatywność i poświęcenie, podczas gdy pandemia COVID-19 uniemożliwia nam 

fizyczne gromadzenie się, by służyć dzieciom i młodzieży. Teraz, gdy wyzwania pandemii COVID-19 wciąż 

ogromnie utrudniają nam formację wiary dzieci i ich rodzin, jestem zbudowany licznymi sposobami, na jakie 

nasze parafie w obecnym czasie, w modlitwie otwierają się na działanie Ducha Świętego. Wiosną tego roku 

wielu z Was odpowiedziało na wezwanie, aby pomóc rodzinom przejąć rolę liderów w pielęgnowaniu wiary we 

własnych domach, w budowaniu głębszego poczucia wspólnoty wśród rodziców i katechetów oraz w rozwijaniu 

strategii wzmacniających obecność Kościoła w życiu innych poza murami parafii, zwłaszcza w wirtualnych 

przestrzeniach naszego życia. Wysiłki te nie tylko są odpowiedzią na obecną sytuację, ale także pomagają w 

poszerzaniu grona uczniów Jezusa, budowaniu wspólnoty i inspirowaniu do składania świadectwa, co leży u 

podstaw inicjatywy Odnów mój Kościół.  

Ponieważ, spoglądając już ku jesieni, poszukujemy swojej drogi pośród pandemii, konieczne jest, abyśmy 

nadal byli otwarci na nowe i kreatywne sposoby działania w nadzwyczajnych okolicznościach, chroniąc 

jednocześnie zdrowie naszych wspólnot. W tym czasie wielkiej niepewności i niepokoju jednostek, rodzin i 

wspólnot, którym służy nasz Kościół, musimy szukać nowych i twórczych sposobów, by zbliżać wszystkich do 

Chrystusa i do siebie nawzajem oraz by dzielić się Ewangelią jako światłem dla naszego świata. Uznajemy 

również potrzebę rozwijania poczucia wspólnoty i więzi oraz pragnienie wielu do ponownego, osobistego 

spotkania młodych ludzi i ich rodzin. Wspólne gromadzenie się jest podstawowym budulcem naszej wiary. 

Mówi nam o tym Jezus: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20). 

Jednak w naszej obecnej sytuacji gromadzenie się musi przybierać różne formy, nie zawsze związane z 

dzieleniem przestrzeni fizycznej. 

Ramowy plan działania programu edukacji religijnej i duszpasterstwa młodzieży ma na celu pomoc parafiom w 

planowaniu właściwego, na dobrym poziomie programu formacji wiary, kiedy poszukujemy swojej drogi w tej 

tak szybko zmieniającej się rzeczywistości naszego świata, narodu, miasta i wspólnoty. Zapewniamy jasne 

opcje dla jesiennego programu oraz ścieżki bezpiecznego gromadzenia się dzieci i młodzieży na naszych 

kampusach, ograniczając jednocześnie częstotliwość i wielkość tych zgromadzeń w interesie zdrowia i 

bezpieczeństwa. Każda parafia jest proszona o uważne rozeznanie częstotliwości i konieczności osobistego 

gromadzenia się w ramach swoich programów. W przypadku, gdy mają miejsce spotkania stacjonarne, parafie 

muszą stosować się do przedstawionych tu zasad dotyczących czasu i sposobu bezpiecznego gromadzenia 

młodych ludzi. 

Proszę zauważyć, że tworząc ten dokument, dokładnie przeanalizowaliśmy „Ponowne otwarcie z zaufaniem: 
planowanie działań na rok szkolny 2020 - 2021” opracowane przez Biuro Szkół Katolickich, który z kolei został 
opracowany z uwzględnieniem dokumentu „Wspólne wytyczne w okresie przejściowym” (Transition Joint 
Guidance) (opublikowanym 23 czerwca 2020 r.) wydanego przez Radę ds. Edukacji Illinois oraz przez 
Departament Zdrowia Publicznego Illinois. Wytyczne zawarte w tym dokumencie mają zastosowanie tylko do 
programu dla nieletnich (poniżej 18 roku życia).Wydarzenia związane z kształtowaniem wiary dorosłych i 
spotkania z rodzicami podlegają regularnym wytycznym dla spotkań nieliturgicznych. 



 

 

Chcę, abyście wiedzieli, że Biuro ds. Stałej Formacji (Office of Lifelong Formation) i inne biura archidiecezjalne 

są gotowe i dostępne, aby wspierać Was w wysiłkach mających na celu ułatwienie tej jesieni bezpiecznego i 

rozsądnego planowania dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.  

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zasad i procedur ponownego otwarcia, prosimy o kontakt pod 

adresem ReopenREYM@archchicago.org. 
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