Budapest, 2020. 11. 15.
Évközi 33. vasárnap
„A” évben

TEMPLOMI HIRDETÉS
1./Az elmúlt vasárnap már jeleztük, hogy beköszönt a járvány
kicsúcsosodása, és ezzel jönnek a még keményebb szigorítások,
mind állami, mind egyházi részről. Ez bekövetkezett.
Hála Istennek a templomokat nem zárták be, hiszen ez az a hely,
ahol híveink lelke megnyugvást nyerhet. A szentmiséket a szokott
időkben megtartjuk.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezései:
A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban
(KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §)
található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos
okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való
részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt
imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy
más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a
szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van
online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést,
vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak
részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések
rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.
A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális
elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi
magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti
kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen
közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink,
továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak,
nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt,
hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való
megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes
részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy

maradjanak otthon.
Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy
számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz
magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
Figyeljünk a következőkre és tegyük:
a templomok bejáratánál legyen kézfertőtlenítő és használjuk!
· a szenteltvíztartók üresen tartása, azok használatának mellőzése;
· közvetlen érintkezés kerülése (bőrkontaktus, 1,5 méteren belüli
tartózkodás, kézfogás, ölelés);
· maszk használata (a száj és orr eltakarásával) a hívek számára is;
· a szentmisében a kézfogás mellőzése;
· a paptestvérek és minden áldoztató a szentmisék előtt és után,
illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítse kezeit;
· az áldoztatás a továbbiakban is kézbe történjen;
· A perselyezés a szentmise végén legyen. Adományainkat a
templom fenntartására helyezzük a kosárba!
2./„A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve
november 21-én szombaton, Krisztus Király előestéjén ismét
világméretű szentségimádás lesz, melybe 17 órai kezdettel
templomunk is bekapcsolódik. Vegyünk részt ezen az alkalmon
minél többen, készüljünk ilyen módon lélekben is a közelgő
Eucharisztikus Kongresszusra és imádkozzunk a járvány mielőbbi
megszűnéséért!”
3./Jövő vasárnap „KRISZTUS KIRÁLY” ünnepe. A templom
középső perselyébe kérjük a karitász céljára adott adományokat.
4./Aki még nem rendezte, kérjük hozza be az egyházi
hozzájárulást a sekrestyébe vagy az irodába hivatali időben. Nehéz
helyzetben vagyunk.

