
 

CORONAVIRUS UPDATE: 

Here at St. Polycarp, Fr. Michael, along with all the parishes in the diocese, has adopted many precautionary measures to keep our 

parish and school communities healthy and to support our public health agencies with community mitigation efforts when 

appropriate. Fr. Michael will continue to monitor developments and follow recommendations by our local and state health officials, 

the Centers for Disease Control, our Diocese of Orange as well as the U.S. Conference of Catholic Bishops.  

● As a result, ALL Faith Formation/Confirmation classes are suspended until further notice.  
● ALL parish gatherings are being suspended until further notice.  
● Please check our Facebook page as well as our website to stay current on the situation at our parish. Feel free to 

call 714/ 892-3158 or email: rtarrab@stpolycarp.org for Faith Formation/ RCIA / Bible Study classes 

● Or 714/890-5200 or email jdo@stpolycarp.org for Confirmation information should you have further questions. 

Please pray with us that these necessary and temporary inconveniences will help in the fight to contain this virus, and 

that we will soon be in a position to return to our active parish lives. 

Thank you for your cooperation and understanding. 

 

ACTUALIZACIÓN DE CORONAVIRUS: 

Aquí en San Policarpo, el Padre Michael, junto con todas las parroquias de la diócesis, ha adoptado muchas medidas de precaución 

para mantener saludables a nuestras comunidades parroquiales y escolares y para apoyar a nuestras agencias de salud pública con 

los esfuerzos de mitigación de la comunidad cuando sea apropiado. El Padre Michael continuará monitoreando los desarrollos y 

siguiendo las recomendaciones de nuestros funcionarios de salud locales y estatales, los Centros para el Control de Enfermedades, 

nuestra Diócesis de Orange y la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. 

● Como resultado, TODAS las clases de Formación de Fe se suspenden hasta nuevo aviso.  
● Se suspenden todas las reuniones parroquiales hasta nuevo aviso.  

•     Consulte nuestra página de Facebook y nuestro sitio web para mantenerse al día sobre la situación en nuestra 

parroquia. No dude en llamar al 714 / 892-3158 o enviar un correo electrónico a: rtarrab@stpolycarp.org para 

las clases de Formación de Fe / RICA / Estudio de la Biblia 

•     O 714 / 890-5200 o envíe un correo electrónico a jdo@stpolycarp.org para obtener más información sobre el 

programa de Confirmación. 

Oren con nosotros para que estas inconveniencias necesarias y temporales ayuden en la lucha por contener este virus, y 

que pronto estaremos en condiciones de volver a nuestra parroquia activa y vibrante.. 

Gracias por su cooperación y comprensión. 

mailto:jdo@stpolycarp.org


CẬP NHẬT CORONAVIRUS: 

Ở đây tại St. Polycarp, Fr. Michael, cùng với tất cả các giáo xứ trong giáo phận, đã áp dụng nhiều biện pháp phòng 

ngừa để giữ cho cộng đồng giáo xứ và trường học của chúng ta khỏe mạnh và hỗ trợ các cơ quan y tế công cộng của 

chúng tôi với các nỗ lực giảm thiểu cộng đồng khi thích hợp. Cha Michael sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển và làm theo 

các khuyến nghị của các quan chức y tế địa phương và tiểu bang, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Giáo phận Cam cũng 

như Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. 

● Do đó, TẤT CẢ các lớp hình thành / xác nhận đức tin bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. 

● TẤT CẢ các cuộc tụ họp giáo xứ đang bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. 

● Vui lòng kiểm tra trang Facebook của chúng tôi cũng như trang web của chúng tôi để luôn cập nhật tình hình tại 

giáo xứ của chúng tôi. Vui lòng gọi 714 / 892-3158 hoặc email: rtarrab@stpolycarp.org cho các lớp học đức tin / 

RCIA / Nghiên cứu Kinh Thánh 

● Hoặc 714 / 890-5200 hoặc gửi email jdo@stpolycarp.org để biết thông tin Thêm Sức nếu vi có thêm câu hỏi. 

Xin hãy cầu nguyện với chúng tôi rằng những bất tiện cần thiết và tạm thời này sẽ giúp ích trong cuộc chiến ngăn chặn 

virus này và chúng tôi sẽ sớm có thể trở lại cuộc sống giáo xứ tích cực của chúng tôi. 

Cảm ơn sự hợp tác và hiểu biết của qúy vi. 

 


