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III. / 2020.  
 

Kedves Testvéreim! 
 

Előreláthatólag a krízis még tart. A jelenlegi helyzetben a következő rendelkezéseket 

hozzuk a Temesvári Egyházmegye számára: 
 

Nr. 403 / 2020 ESPERESI GYŰLÉSEK  
 

Az esperességi gyűléseket március, április és május hónapokban hagyják el, beleértve a 

főesperességi gyűléseket is. Ha az esperesek és papjaik szükségesnek és alkalmasnak 

látják, ezeket megtarthatják Skype-on keresztül. Ha Skype-on való főesperességi gyűlést 

tartanak, én is szívesen bekapcsolódok.   
 

Nr. 404 / 2020 PÜSPÖKI SZENTMISÉK KÖZVETÍTÉSE 
 

Ha a felelős állami vagy helyhatósági szervek másként nem rendelkeznek a püspökség 

udvaráról  

• miden hétköznap 7:15-kor püspöki szentmisét közvetítünk.  

• Március 22-én, vasárnap, 9:00 órakor magyar nyelven,  

• Március 25-én 10:00 órakor német nyelven,  

• Március 29-én 11:00 órakor román nyelven.  
 

• A virágvasárnapi háromnyelvű szentmisét (román nyelvű prédikációval) 

szintén az udvarról közvetítjük, vagy, ha ez nem lesz lehetséges, akkor a püspöki 

kápolnából, hívek nélkül, 10:00 órakor.  

• A nagycsütörtöki olajszentelési szentmisét szintén 10:00 órakor az udvarról, 

vagy a püspöki kápolnából közvetítjük. Az olajakat megszenteljük, de kérjük, 

hogy amíg a krízis helyzet elmúlik, használjátok a tavaly megáldott olajakat! A 

krízis elmúltával, minden esperes átveheti a püspöki hivatalból, a frissen 

szentelteket, hogy alkalmas időben kiossza a plébániáknak.  

• Nagycsütörtök este 18:00 órakor közvetítünk püspöki szentmisét az Utolsó 

Vacsora emlékére.  

• Nagypénteken Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése 

és halála emlékére bemutatott közvetített szertartás 15:00 órakor kezdődik.  

• Nagyszombaton, Húsvét vigíliáját 20:30-kor kezdjük, amelyet szintén 

közvetítünk.  

• Húsvét vasárnapján 10:00 órakor közvetítünk püspöki szentmisét.  
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Nr. 405 / 2020 A HÚSVÉTI SZERTARTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

• Nagycsütörtökön este a jelenlegi előírások szigorú betartása mellett (amennyiben 

ezek nem változnak) lehet szabadtéri szentmisét végezni (100 személynél 

kevesebb résztvevővel, minimum 1 m távolság a hívek között). Ha az előírások 

változnak, vagy a plébános úgy ítéli, hogy nem alkalmas szabadtéri szentmisét 

végezni, akkor is végezzen a hívek fizikai részvétele nélküli szentmisét, és 

amennyiben lehetséges, közvetítse interneten. (a lábmosás szertartása magától 

értetődően elmarad). A szentmise végén nincs körmenet, az Oltáriszentséget 

visszatesszük a tabernákulumba.  

• A Nagypénteki Urunk szenvedésére és halálára való emlékezést ugyanúgy meg 

kell tartani. Ha ez szabadban történik, és hívek is részt vennének, a 

keresztcsókolás helyett fejhajtással hódoljunk Urunk előtt, mindenki a maga 

helyéről.  

• A Nagyszombati Húsvéti vigília. Ugyanúgy szabadban, vagy hívek nélkül a 

templomban, lehetőleg közvetítve végezzük.  

o Elmarad a tűzszentelés, a szertartás a húsvéti gyertya meggyújtásával 

kezdődik és folytatódik a húsvéti öröménekkel. 

o A szentmise III. részében a Keresztség Liturgiájában csak a keresztségi 

fogadalmak megújítása történjék.  

o Amennyiben szabadban végezhető, és így hívek részvételével, vigyázzunk, 

hogy ne legyen hosszadalmas.  

o Csak a materben legyen Húsvéti vigília, és minden körmenet elmarad. 
 

 

Nr. 406 / 2020 AZ INTERNETEN KERESZTÜL VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

Az Interneten keresztül való részvétel komolyságát tudatosítsuk a híveinkben! 

Készüljenek fel a szentmisére külsőleg és belsőleg. (Olasz testvéreink írják: „felöltözünk 

szépen, nem kényelmes fotelben ülünk, áhítattal vetünk keresztet, térdelünk és állunk, 

amikor ahhoz a részhez érünk, és lelki áldozást végzünk. A szentmise válaszait pedig 

hangosan mondjuk”.) Lehetőleg az élő közvetítésen kell részt venni, nem utólagos 

felvételről. 
 

Ezen körlevél hamarosan megjelenik román és német nyelven is, majd újabb közlemény 

következik a Bűnbánat szentségéről és a búcsúnyerés lehetőségéről.  

 

A Jóisten vezéreljen mindannyiunkat! Ezen idő arra is segít, hogy a lényegesre 

koncentráljunk, ott tegyünk meg minden tőlünk telhetőt.  
 

 

 

Temesvár, 2020. március 21. 
 

 

 

✠ József, 

    püspök 


