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RENDELKEZÉSEK A VÉSZHELYZET IDEJE ALATT
A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Romániában is szükségállapotot
rendeltek el az illetékes hatóságok, és ezzel együtt számos óvintézkedés lépett
érvénybe. Ezek értelmében megakadályozták a hívek részvételével történő
szentmisék bemutatását és a lelkipásztori programok megszervezését, illetve
folytatását. Nagy hálával tartozom lelkipásztorainknak, akik ebben a helyzetben
is mindent megtettek, hogy pásztori küldetésüknek megfeleljenek, és a hívek
felé jelezzék, éreztessék: velük együtt viselik ennek a rendkívüli időnek a
keresztjeit. Hálával tartozom kedves híveimnek is, akik a hűség, a kitartás és a
ragaszkodás annyi sok jelét mutatták ebben az időben, és akik lelkipásztoraikkal
együtt arra vágynak, hogy visszatérhessenek a templomokba, és merítve a
kegyelmi forrásokból, megerősödjenek a további kihívások vállalására.
A szükségállapot megszűnése után, egy új, de még mindig rendkívüli időszak
következik. Legtöbbünk számára új fogalomnak számít a vészhelyzet is, ami az
eddigi szigorítások fokozatos feloldását jelentheti, de még mindig nem biztosítja
azt a szabadságot, amelyre vágyunk egyéni és közösségi életünk
megszervezésénél. A magunk és mások egészségének megőrzése végett
továbbra is nagy odafigyeléssel, elővigyázatossággal és önfegyelemmel kell
követnünk azokat az előírásokat, amelyeknek célja meggátolni az újabb
fertőzéseket, hogy környezetünkben mindenki biztonságban tudhassa magát.
Előreláthatólag még sok türelemre lesz szükségünk, a lehetőségekhez igazodva
kell megszervezzük életünket, azonban ki kell használjunk minden lehetőséget,
hogy hivatásunknak megfeleljünk és környezetünkben senki se maradjon
magára. Továbbra is arra kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet és kedves
híveimet, hogy mindenben legyünk nyitottak a felkínált lehetőségek előtt, de
elővigyázatosak is, hogy környezetünkből kizárjunk minden veszélyt jelentő
körülményt.
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Az eddig közöltek értelmében, egyházmegyénkben a következő rendelkezéseket
teszem közzé:
A.
ÁLTALÁNOSSÁGOK
1.
További óvintézkedések esetén is templomaink maradjanak nyitva!
Paptestvéreimet ismételten arra kérem, fordítsanak figyelmet arra, hogy Isten
háza befogadó legyen a hívek elött, még akkor is, ha a templomban még nem
mutathatunk be szentmisét a hívek részvételével.
2.
Bátorítsuk híveinket, hogy a kijárási korlátozások megszűnésével,
szentséglátogatást végezhetnek, illetve elimádkozhatják azokat az
ájtatosságokat, amelyeket általában közösségben szoktunk végezni. Egyéni
megszentelődésünket szolgálhatják az ilyen alkalmak, hiszen a Szentségi Jézus
jelenlétében új kegyelmekkel gazdagodhatunk. Az egyéni vagy a családdal
együtt végzett imádság, a Szentírás olvasása, a közvetített liturgikus
cselekményekbe való aktív bekapcsolódás továbbra is hitünk megélésének
forrásai és eszközei lehetnek.
3.
Amíg újra visszatérhetünk a rendszeres és templomban bemutatott
szentmisék gyakorlatához, ajánljuk fel híveinknek a közvetített szentmisékbe
való bekapcsolódás lehetőségét.
4.
Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait, különös
figyelmet fordítva azokra, amelyek a közös terek és tárgyak használatára
vonatkoznak. Mindenki szerelje fel magát védőmaszkkal, amelyet az
előírásoknak megfelelően használjon, és vigyázzon arra is, hogy tartsa meg az
előírt fizikai távolságot felebarátaitól.
5.
Idősebb és/vagy krónikus betegségekben szenvedő testvéreink továbbra is
a veszélyeztetettebbek kategóriájához tartoznak. Nekik azt ajánljuk, hogy
legyenek türelmesek, és kerüljék a társas érintkezés lehetőségeit, beleértve a
szentmiséket is.
6.
Idősebb vagy betegségben szenvedő paptestvéreimet továbbra is arra
kérem, szíveskedjenek türelemmel fogadni azt, ha ebben az időben nagyobb
óvatosságra intem őket. A lelkipásztori szolgálatban kérjék inkább a fiatalabb
paptestvérek segítségét, és vigyázzanak saját magukra, mert a veszélyeztetett
kategóriához tartoznak ők is.
B.
SZABADTÉREN
BEMUTATOTT
SZENTMISÉKRE
VONATKOZÓAN
1.
A szabadtéren bemutatott szentmisék lehetőségeit használjuk ki minden
olyan plébánián, ahol a templom körül ez megoldható. Ügyeljünk arra, hogy a
szentmise bemutatására kijelölt hely legyen a szent cselekményhez méltó és
megfelelő! Egy nem közönséges asztal is szolgálhat oltárként, égjen rajta két
gyertya, az oltáron vagy közvetlen közelében legyen egy feszület. Csak a
templomkertben vagy a templom közvetlen közelében mutathatunk be vasárnapi
vagy hétköznapi szentmisét, amennyiben elegendő helyet tudunk biztosítani
híveink számára az előírt fizikai távolság megtartásához.
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2.
A szabadtéren bemutatott szentmiséknél alkalmazkodjunk a rendkívüli
körülményekhez: amennyiben nem tudunk az előírt távolság megtartásával
elegendő ülőhelyet biztosítani híveinknek, az álló hívekre való tekintettel a
szentmisét egy ennek megfelelő időkerethez igazítsuk.
3.
A szentmisét bemutató pap és a kántor kivételével minden résztvevő
számára kötelező a védőmaszk viselése és az előírt másfél méteres távolság
betartása.
4.
Azok a személyek, akik a megfázás tüneteit mutatják, tartsák magukat
távol a közösségtől, ne vegyenek részt a szentmiséken és kerüljék a társas
érintkezés bármiféle lehetőségét!
5.
A szentmisét bemutató pap a szentmise előtt és után fertőtlenítse kezét, a
hívekkel való találkozáskor pedig tartsa be az előírt távolságot.
6.
A szentmisében továbbra is érvényesek a szenteltvízre és a békecsókra
vonatkozó eddigi előírások: a szenteltvíztartókba ne tegyünk szenteltvizet és
hagyjuk el a békecsókra való felhívást.
7.
A szentáldozásra vonatkozó eddigi előírások továbbra is érvényben
maradnak: a járvány idején csak a kézbe történő áldoztatást alkalmazhatjuk.
8.
A perselyezést a szentmise végén, a kijáratnál végezzük egy erre alkalmas
kosár, doboz kihelyezésével.
C.
HÍVEINK LELKIPÁSZTORI ELLÁTÁSÁRÓL
1.
Paptestvéreimet arra kérem, mindenben fordítsunk nagy figyelmet híveink
lelkipásztori ellátására a szentmisék bemutatásán kívül is. Legyünk azonban
óvatosak és elővigyázatosak, egyben türelmesek is az átmeneti időszakban
megengedett eszközök alkalmazásánál.
2.
A gyóntatást úgy végezzük, hogy a fertőzés veszélyét minimálisra
csökkentsük. Nagyon ajánlott, hogy a gyóntatószéken kívül történjen a
gyóntatás. A gyóntató és a gyónó is használjon védőmaszkot és ne egymás felé
fordulva beszéljenek egymással.
3.
A keresztelés és az esketés történhet a templomban, de a résztvevők
száma (max. 16 személy) és a többi óvintézkedés tekintetében igazodni kell a
hatóságok által kiadott rendelkezésekhez.
4.
A temetések végzésénél is tartsuk be a hatóságok által megadott normákat.
5.
Beteglátogatásnál is megfelelően felkészülve, a szükséges óvintézkedések
betartásával (fertőtlenítés, védőmaszk használata stb.) végezzük szolgálatunkat.
6.
Paptestvéreim fordítsanak továbbra is nagy figyelmet a rászorulók, a
betegek, az egyedülállók ellátására és gondozására. Mozgósítsuk híveinket is,
hogy a közösség ilyen jellegű gondjait összefogással és keresztény szeretettel
igyekezzünk megoldani!
7.
A
rendkívüli
körülményekben
kifejtett
lelkipásztori
munka
megszervezésénél, a szabadtéri misékre is gondolva, nagy segítség az
egyháztanácsosok bekapcsolódása. Kérjük segítségüket, és szervezzük be őket
úgy, hogy a szentmiséken és azon kívül is mindenki biztonságban érezhesse
magát.
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D.
KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEINK
1.
A kijárási korlátozások megszüntetése után több lehetőség kínálkozik arra,
hogy találkozzunk munkatársainkkal, az egyházközség vállalkozó szellemű
tagjaival, híveinkkel. Nagy elővigyázatossággal és az előírt óvintézkedések
betartásával szervezzük meg azokat az alkalmakat, amikor egyházközségünk
ügyei, a felmerülő problémák megtárgyalására kerül sor!
2.
A plébániai irodák működtetésénél is a hatósági előírásokhoz igazodjunk:
fertőtlenítőszer használata, védőmaszk viselése, előírt távolság megtartása stb.
3.
Úgy a plébániai irodán, mint a templomban is szorgalmazzuk a rendszeres
fertőtlenítést, főleg azon tárgyaknál, amelyeket rendszeresen használunk, illetve
érintve vannak: liturgikus edények, kilincsek, orgona játszóasztala, padok stb.
4.
Tanúsítsunk fokozott igényességet magunkkal és munkatársainkkal
szemben a személyes tisztálkodás és fertőtlenítés terén.
5.
A Püspöki Hivatal irodái hétfőtől, május 18-tól kezdődően a paptestvérek
rendelkezésére állnak. Fontos ügyek intézésére szívesen várjuk paptestvéreinket!
Tartsuk azonban szem előtt, hogy a Püspöki Hivatalban is kötelező a védőmaszk
viselése, a kezek fertőtlenítése és az előírt távolság megtartása!
Fenti rendelkezések alkalmazása mellett, nagyon kérem Főtisztelendő
Paptestvéreimet, kövessük és alkalmazzuk a járványügy hivatalok előírásait
plébániáinkon, templomainkban és közösségi életünk megszervezésében.
Mindenkinek felelőségéhez tartozik, hogy saját magára vigyázva, óvni tudja
felebarátait is az esetleges veszélyektől!
Plébániai közösségeinket és szerzetesközösségeinket arra buzdítom, hogy a
rózsafüzér társulatok, a Mária Légió, a többi lelkiségi mozgalom tagjai és az
egyháztanácsok bekapcsolásával továbbra is végezzék a járvány megszűnéséért
folytatott imádságot.
⁎⁎⁎
Nr. 987/2020.
EGYHÁZMEGYEI RENDEZVÉNYEKRŐL
Közlöm paptestvéreimmel, hogy az első félévre tervezett és még hátramaradott
rendezvényeink nem kerülnek megszervezésre. Így május 23-án elmarad az
Családosok Egyházmegyei Találkozója, május 28-án a papok zarándoklata
Szentjobbra, a június 6-ra tervezett Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó, a
június 13-ra tervezett Egyházmegyei Média Nap, valamint a június 20-ra
tervezett szlovák nyelvű ministránsok találkozója. A július elejére tervezett
papi lelkigyakorlatot sem szervezzük meg, helyében egy más típusú találkozót
tervezek paptestvéreimnek, amiről időben fogok értesíteni mindenkit.
Nagyvárad, 2020. május 15-én
†Böcskei László
megyéspüspök s.k.
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