
Bishop DiMarzio has determined that all public Holy Masses 
be canceled in the Diocese of Brooklyn until further notice. 
Although there is no public celebration of the Mass, your 
priests are celebrating the Mass each day privately. 
 

The faithful are urged to watch the celebration of the 
Eucharist on TV, as well. NET-TV can be seen in the New 
York City area on Spectrum (Channel 97), Optimum 
(Channel 30) and FIOS (Channel 48). Viewers can also tune 
in online at www.netny.tv. 
 

https://dioceseofbrooklyn.org/coronavirus-updates/ 

_________________________________________________ 
 

Biskup Mikołaj DiMarzio zdecydował, że wszystkie 
Nabożeństwa oraz Msze Święte w Diecezji Brooklyn 
księża odprawiają prywatnie (bez udziału wiernych) do 
odwołania. 
 

Zachęcamy wiernych do celebracji Eucharystii 
w telewizji. NET-TV można oglądać w Nowym Jorku na 
Spectrum (kanał 97), Optimum (kanał 30) i FIOS (kanał 
48). Widzowie mogą również dostroić się online  
w www.netny.tv.  
 

Msze Święte w języku polskim można oglądać  
w Telewizji Polskiej oraz w TV TRWAM i wysłuchać  
w RADIO MARYJA oraz na NET TV w niedzielę  
o godzinie 12:00 oraz w tygodniu o godzinie 9:30 rano. 
 

MATKO BOŻA POCIESZENIA 
MÓDL SIĘ ZA NAMI 
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