V. / 2020.

Kedves Testvéreim!
A bizonytalanság legalább némi csökkentéséért közöljük az újabb intézkedéseket:
Nr. 411 / 2020

ÚJABB RENDELKEZÉSEK

1. Szentmiséket és semmiféle más ájtatosságot a hívek fizikai részvételével sem
zárt helységben, sem a szabadban nem szabad tartani.
2. A temetéseket szentmise nélkül, csak a sírnál lehet végezni, lehetőleg röviden,
prédikáció nélkül. Max 8 személy vehet részt. A hozzátartozókat tájékoztatni
kell a temetés ezen módjáról. Ahol a kántor betöltötte a 65-ik életévét, ne
vegyen részt a szertartáson. A jelen rendelkezés a mai nappal lép életbe és a
kritikus helyzet feloldásáig van érvényben.
3. Csak azok a plébániai alkalmazottak járjanak be dolgozni, akiknek munkája
semmiképpen nem nélkülözhető, és olyan munkát végeznek, amely otthonról
nem végezhető el. Akik viszont bejárnak, kapjanak a plébánostól, mint
munkaadótól, igazolást, az 1. számú melléklet szerint, amelyet hordjanak
maguknál. A törvény ezt egyelőre azoknak írta elő, akik 22:00 és 06 között
fontos ügyben (ezek fel vannak sorolva az állami rendelkezésben) ki akarnak
járni. Ez érvényes a papokra is. Mindenképpen tartsák be az óvintézkedéseket
(kézmosás, távolságtartás, fertőtlenítés, maszk, stb.).
• Azok, akik az éjjeli órákban nem kimondottan szolgálati ügyben hagyják el
lakásukat, azoknak nyilatkozatot kell írniuk saját felelősségükre, a 2. számú
melléklet szerint, amelyet szintén hordjanak maguknál. A lakás elhagyása
csak nagyon fontos okból történjen! A fontos okok felsorolása is megtalálható
az állami rendelkezésben. Előfordulhat, hogy mindezek az előirások a nappali
kijárásra is kötelezőek lesznek, lehet, hogy egyes helyeken már alkalmazzák
is. Kérem a paptestvéreket, hogy napközben is csak nagyon fontos okból
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hagyják el a plébániai lakásukat és másokat is biztassanak, hogy, amennyiben
lehet, maradjanak otthon.
4. A virágvasárnapi barkaszentelés ebben az évben elmarad.
5. A szentgyónásnál a biztonságos távolság betartásánál nagyon vigyázzanak, hogy
a gyónási titok semmiképpen meg ne sérüljön.
6. Nagypéntekre küldjük az imafohászt, amelyet az egyetemes könyörgések
közé kell beilleszteni. – lásd 3. sz. melléklet
7. A Jó pásztor vasárnapi szokásos gyűjtés a hivatások számára, ebben az évben
elmarad.
8. Egyszeri támogatás a leginkább rászoruló plébániáknak. Mivel ebben az
időben szentmiséinken híveink nem vehetnek részt fizikai módon, és a
templomokat is sokkal kevesebben tudják látogatni, a kiadások a plébániákon
viszont továbbra is maradnak, ezért úgy döntöttünk, hogy a 20 leginkább
rászoruló plébánia mindegyike a püspökség részéről 1000 Ron egyszeri
támogatást kap. (A szegénységi fokozat megállapításánál a szolidaritási alapnál
használt kritériumokat alkalmaztuk).
9. Az esperesi vizitációkat a rendkívüli idők elmúltával kell megtartani.
10. Elmarad a május 16-ra tervezett Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó és a
bérmálkozókkal való találkozás. A bérmálkozók listájának a beküldési
határidejét március 31-ről későbbi időpontra halasztjuk.
11. Elmaradnak az áprilisi és májusi bérmálások (Kisjenő április 19, Csákova
május 17, Új Arad máj 30, TM Gyárváros május 31).
12. Hogy minél kevesebb teret adjunk a kijárásnak és így a fertőzés veszélyének, a
főesperességi könyvelőhöz lehetőleg e-mailen küldjék irataikat (szkennelve),
mindazt, ami így megoldható.
Ha nehezünkre is esik néhány rendelkezést betartani, ne felejtsük: életet, vagy
életeket menthetünk ezáltal. Ez pedig keresztény kötelességünk.
Temesvár, 2020. március 23.
✠ József,
püspök
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1. sz. melléklet

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ
Subsemnatul (nume, prenume),.......................................................................,
în calitate de

(funcția)................................................................. în cadrul

(organizația) ..................................................................................................confirm
faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de
muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub
formă de telemuncă.
Datele persoanei care se deplasează:
Nume : ................................................................................................................
Prenume : ............................................................................................................
Data nașterii: ......................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
Domeniul activității profesionale : .....................................................................
Locul de desfășurare al activității profesionale: .................................................
Traseul deplasării: ..............................................................................................
Mijlocul de deplasare: ........................................................................................
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la
falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea
combaterii bolilor.
SEMNĂTURA

DATA
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2. sz. melléklet

DECLARATIE
Subsemnata/Subsemnatul..............................................................................................
Născută/născut la data de.....................................
Având domiciliul:......................................................................................................
Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta):
 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională
este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea
unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu
poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)
 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona
de domiciliu;
 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau
pentru însoțirea copiilor;
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice
individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie
 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:..................................
............................................................................................urmând următorul traseu:
........................................................................................................................
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la
falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea
combaterii bolilor.

SEMNĂTURA

DATA
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3. sz. melléklet

XI. RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN
A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,
és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek,
hogy megtapasztalhassa a keresztény nép:
‒ életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll KRIsztus,
a Mindenség Királya.
Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja:
Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra,
könnyítsd meg gyermekeid terhét,
fogadd országodba az elhunytakat
és erősítsd meg gyenge hitünket,
ahogy megerősítetted Szent Fiadat,
Jézus Krisztust,
aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.
Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
Krisztus, a mi Urunk által.
H.: Ámen.
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