SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN
Drága jó Testvérek! A mai helyzet visszafogottságot, türelmet, jószándékot, akaratot és
OTTHON MARADÁST kíván mindnyájunktól. Hozzuk vissza az értékvesztett korunkba
az értékeket! Vegyük tudomásul, sajnos jött egy vírus, és ez térdre kényszerített
mindnyájunkat, és az egész emberiséget.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) rendelkezései alapján, írom le a
következő intézkedéseket a mi közösségünkre:
A NYILVÁNOS LITURGIÁK
A szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, imaórák, házasságkötések,
keresztelések, 2020. március 22 – től szünetelnek, a rendelkezés visszavonásáig.
A már felvett miseszándékok engedélyezetten el lesznek végezve, de a nép részvétele
nélkül (sine populo). Azaz: a hívek csak az üvegajtóig jöhetnek be.
A híveket arra bátorítom, hogy MARADJANAK OTTHON, és otthonról kapcsolódjanak
be a szent cselekménybe. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól
(CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). a felmentést kap mindenki, a fertőzés elkerülése céljából.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadták a felmentést.
A televízióban vagy online közvetített szentmiséket ajánljom én is. Igen ajánlatos, hogy
használjátok ki a felszabadult időt, az imádságra, és legyen fontos a Szentírás olvasása,
a Rózsafüzér imádkozása egyénileg vagy kösösen a családban. A közvetített misékben
ajánlom én is, a lelki áldozást, amely az áldozás egyik olyan módja, amikor fizikai módon
nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a
szentáldozás kegyelmeit. A hívek, imádkozzák el, például ezt az imát:
„Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Teljes
szívemből. Bánom minden bűnömet. Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd,
hogy elszakadjak Tőled! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök
életre! Ámen.”
Az MKPK templomunkra vonatkozó rendelkezések szerint, a templomunk nyitva lesz
a betérő számára, hisz az imádság helye. A hívek csak az üvegajtóig jöhetnek be, de
fokozottan figyeljen mindenki az alábbiakra:
 Mivel a szenteltvíztartók továbbra is üresek, senki ne nyúljon bele!
 Mindenki kerülje a közvetlen érintkezést (bőrkontaktus, túl közeli tartózkodást,
kézfogást, ölelést)!
A KERESZTSÉG SZENTSÉGE
A keresztelésekek későbbi időpontban tarjuk meg. De amennyiben a kiszolgáltatása
szükséges,( halálveszély) esetén úgy szűk körben történik meg (= szülők és
keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.
A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
A házasságkötésekek későbbi időpontban tarjuk meg. De amennyiben a
kiszolgáltatása nagyon szükséges, úgy történjen szűk körben (= szülők és tanúk
jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.
AZ ÁLDOZTATÁS
Csakis kivételes esetben, és a megengedett, a hatóságok általelőírt higiéniai előírások
betartásával, kizárólag kézbe történhet.

BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE
A gyónás szentségének kiszolgáltatását az alább leírt formákban javaslom én is:
1. A gyóntatószékben történő gyóntatás egyáltalán nem lesz. Ha a gyónás valamiért
mégis sürgetően szükséges, akkor az a Gyóntatószéken kívül lesz és úgy, hogy a
gyónó és a pap kellő távolságban helyezkedik el majd egymástól (1,5–2 m).
2. Általános feloldozás lehetséges. Az általános feloldozásnak 4 feltétele van:
1. bűnbánat, 2. a bűnbánat külső jele, 3. elégtétel, 4.később pótolni kell az egyéni
gyónást, ha erre alkalom adódik. Például: Az általános feloldozásban részesülni kívánók,
készüljenek fel kellő lelkülettel odahaza, azaz őszintén bánják meg elkövetett bűneiket,
legyen meg bennük az erős elhatározás a bűnök elkerülésére, az esetleg okozott
botrány vagy kár jóvátételére és az a komoly szándék, hogy mielőbb egyenként is
megvallják súlyos bűneiket, melyeket az általános feloldozás alkalmával meggyónni nem
tudnak. A megtérők ezután elmondják az általános bűnvallást (Gyónom a mindenható
Istennek...) Kapnak mindnyájan elégtételt, és általános feloldozást is.
3.Amennyiben az általános feloldozás elnyerésére sincs lehetőség, abban az
esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja
bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot.
Gondolj a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzd, és kérjen bocsánatot Istentől.
ELSŐ ÁLDOZÁS: Mivel a további oktatásokat nem tudjuk megtartani és az első áldozás
időpontja beleesik a vírusos időszakba, ezért az idén ELMARAD.
BÉRMÁLKOZÁS: Reméljük, hogy szeptemberre elmúlik, megszűnik a vírus, ezért meg
tudjuk majd tartani a bérmálkozást 2020. szeptember 27 – én.
Az oktatások időpontjáról fogom értesíteni a Bélmálkozókat.
BETEGEK KENETE
Karantén alatt lévő betegnél csak, a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás
lehetséges, de feloldozás nem lehetséges. Baleseteknél, vagy szükséghelyzetben a
megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet biztosításával, és fertőtlenítés után adható
fel a szent kenet, alkalmas eszköz segítségével .
TEMETÉS
Csak szűk körben lehetséges a temetést, és nem a zárt ravatalozóban. A homíliát
elhagyjuk el és csak egyszentírási olvasmány (evangélium) hangzik majd el. Lehetőleg
ne álljanak szorosan közel egymáshoz, továbbá kerülje mindenki a részvétnyilvánítás
fizikai gesztusait. A kántori szolgálat megengedett, de nem kötelező (hiányát viszont
előre közölni fogjuk a hozzátartozókkal). Temetési miséket egyenlőre nem tudunk
felvenni, a halottért majd későbbi időpontban végezzzük el a szentmisét.
Tisztában vagyok vele, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. A szeretet, a jóakarat
az alázat, az ima, és az engedelmesség adjon erőt, bátorságot, és akkor le tudjuk győzni
majd a vírust! NE FÉLJETEK! Isten megóv, ha mi is akarjuk!
Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Betegek gyógyítója, SEGÍTS!
Koza József prépost plébános
Hatvan, 2020. március 21 – én

