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Kedves Paptestvérek!
Már régóta éljük ezt a különös időszakot. Most, remélhetőleg, elkezdünk kifelé lábalni belőle,
ami egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen a kilábalás csak lassan, fokozatosan fog történni,
reméljük, hogy nagyobb visszaesés nélkül.
I. Koronavírussal kapcsolatos rendelkezések. Mint az előző körlevelekben is kértelek, most is
kérlek, a hatósági előírásokat tartsuk be, az emberek iránti felelősség és szeretet jegyében!
Nekünk hitben, lelkületben támogatnunk és erősítenünk kell híveinket és egymást. Azt viszont
nem engedhetjük meg magunknak, hogy általunk, vagy programjainkon, esetleges hanyagságunk
miatt, egyetlen ember is megfertőződjön. Arra is vigyázzunk, hogy különféle un. „tudós
véleményekre” hivatkozva, ne terjesszünk olyan híreket, amelyek az embereket felelőtlen
lépésekre indíthatják, maguknak, vagy másoknak nagy kárt okozva.
A legújabb járványügyi állami rendelkezések 30 napra ún. „riasztási állapot”-ot hirdetnek, amely
május 15-től érvényes. Ez az eddigi összes járványügyi intézkedés megtartása mellett, néhány
pontban fokozatosan könnyit az eddigieken. Ezek alapján a Temesvári Egyházmegye számára
május 15-től a következő rendelkezések lépnek életbe, amelyek hatályukat vesztik, ha a
járványhelyzet megváltozása miatt egy újabb rendelkezés felülírja:
1. Szentmisék. A hívek jelenlétében végzett szentmiséket és ájtatosságokat a szabadban kell
tartani (a templom előtt, templom udvarán vagy kertben), vigyázva az érvényes biztonsági
rendelkezésekre, megtartva egymás között a 2 m távolságot. Úgy kell eljárni, hogy lehetőleg ne
kelljen a kapuk, ajtók kilincsét érintsék, és ahol lehetséges biztosítsunk az udvarra vagy a kertbe
be- és kimenésre külön-külön bejáratot.
a. Az áldoztatás rendje.
• Áldoztatás előtt és után az áldoztatók fertőtlenítsék a kezüket. Csak a kézbe való
áldoztatás megengedett. Ha többen miséznek, a koncelebrálók bemártással áldoznak. A 2
m távolságot nekik is be kell tartani.
• A hívek egymástól 2m távolságot megtartva járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy mindkét
kezüket – amennyire hosszan csak lehet – nyújtsák előre (ugyanúgy tegyenek az
áldoztatók is).
b. Perselyezés. A perselyadományokat távozáskor helyezzék a gyűjtőládákba, vagy kosarakba a
kijáratnál, vagy a templomkert kapujánál, kerülve a csoportosulást. Érdemes ott a plébánia
bankszámlaszámát feltüntető lapokat is elhelyezni, mely rámutat a banki átutalás lehetőségére.
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Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat,
vagy az egyházi hozzájárulásukat.
c. Békeköszöntés. A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a kézfogással történő
békeköszöntést.
d. Önkéntesek. Az előírások betartásának biztosítása érdekében, kérem, vonjunk be alkalmas
segítőket, önkénteseket.
• A fentiek betartásáért a plébános vagy a templomigazgató a felelős. Amennyiben úgy
látja, hogy egy adott helyen nem garantálható a járványügyi szabályok maradéktalan
betartása, dönthet a nyilvános szentmisék további szüneteltetése mellett. Erről telefonon,
vagy elektronikus levélben értesítse a Püspök Hivatalt.
• Mi továbbra is naponta élő internetes szentmise-közvetítést biztosítunk az Egyházmegye
Facebook (beírni) oldalán.
• Templomainkat legalább néhány órára tartsuk nyitva napközben, hogy a hívek egyénileg
betérhessenek imádkozni és szentségimádásra. A bejáratnál helyezzünk el
kézfertőtlenítő szereket, és hirdetésben kérjük híveinket, hogy ezt használják. Kérem
továbbra is a szenteltvíztartók használatának mellőzését.
• A szentmisén és kisebb ájtatosságokon kívül nagyobb létszámú rendezvényeket
továbbra se szervezzenek a plébániák.
• Ajánljunk a híveknek gyónási lehetőséget, és álljunk a hívek rendelkezésére, hiszen sokan
a húsvéti szentgyónásukat sem tudták elvégezni. A gyóntatás még ne történjen
gyóntatószékben. A gyóntatószék helyett egy erre alkalmas, sok légköbméretű helységet
használjunk, a kellő távolságot betartva. Lehet a szabadban is gyóntatni, ha ez
megoldható. Gyónó és gyóntató egyaránt használjon maszkot.
2. Idősek, betegek. A beteg és idős híveinket kérjük, hogy önmaguk és mások védelmében még
ne jöjjenek templomi közösségbe, mindaddig, amíg a járvány elleni védekezés egy újabb
szakaszba nem lép. Azok, akik fertőzés jeleit mutatják, vagy fertőzött személlyel kerültek
kapcsolatba, mindenképpen maradjanak otthon. Ők továbbra is az online közvetítéseken vagy
médián keresztül kapcsolódjanak be a szentmisékbe, közösségi imádságokba.
• Megismétlem a VI. számú körlevél ide vonatkozó intézkedéseit: Az időseket, betegeket,
semmiképpen se hagyjuk magukra! Ahol lehet, lelkileg támogassuk őket telefonon,
vagy más kommunikációs eszközökön keresztül.
• Ebben az időszakban szentségekkel csak azokhoz a súlyos betegekhez menjünk, ahol a
szentgyónás nem halasztható el, vagy a szentkenet szentségét fel kell adnunk. Ilyen
esetekben is tartsuk be a hatósági előírásokat, esetleg teljes védő felszerelést öltve, ha van
ilyen. Ott, ahol lehet, telefonon segítsük, hogy indítsák fel a tökéletes bánatot. Ott,
ahol a telefon használata sem lehetséges, próbáljuk meg egy közvetlen gondozójuk által
segíteni a tökéletes bánat felindítására.
• Azon idős vagy beteg híveink, akiknek nincsenek hozzátartozóik, különösen is érezzék az
egyházközség szeretetét, segítségét. A hatóságokkal együttműködve szervezzék meg
élelmiszer és gyógyszerellátásukat. Ezt már több plébánia végzi, kellő
elővigyázatossággal.
• kérem az idősebb, ill. gyengébb egészségű atyákat, hogy vagy egyáltalán ne végezzenek
még nép jelenlétében szentmisét, vagy különlegesen is tegyenek meg minden lehetséges
óvintézkedést.
3. Nagyobb rendezvények.
• Ünnepélyes elsőáldozás ebben az időben nem tartható.
• Ebben az időszakban még nem megengedett zarándoklatok, felvonulások és vallási jellegű
közösségi utazások vagy agapé jellegű összejövetelek szervezése.
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• Lehetséges gyermekkeresztelést és esküvőt tartani templomainkban, ha ez semmiképpen
nem halasztható el, de be kell tartani a hatósági előírásokat. Az eddigi rendelkezések
szerint, ezeken csak maximum 16 személy vehet részt.
A temetésekkel kapcsolatban. Ha a temetési szertartás egy részét templomban vagy zárt
ravatalozóban végzik, ezen maximum 16 személy vehet részt. A 2 m távolságot be kell tartani.
(kivételt képeznek a családtagok, vagy ugyanazon háztartásban élők). A hatósági, országos, vagy
önkormányzati rendelkezéseket és a biztonsági távolságot a szabadban végzett temetési
szertartáson is be kell tartani.
4. Az alkalmazottakkal kapcsolatban. Továbbra is meg kell próbálni, ahol ez lehetséges, az
otthonról való munkát. Ahol ez nem lehetséges, az irodákba, vagy a plébániára való bejáratnál
kézfertőtlenítő szereket kell elhelyezni az alkalmazottak, és az esetleg oda betérő hívek számára.
Az eddigi rendelkezések annyiban változtak, hogy a saját városban vagy községben való
kijáráshoz már nem kell igazolás. Szükséges viszont egy saját felelősségre kiállított nyilatkozat,
akkor, amikor más helységekbe utaznak. (lásd melléklet).
• Az irodákban gyakran szellőztessünk, az ajtókilincseket, munkaeszközöket gyakran
fertőtlenítsük. Ott, ahol klimaberendezés működik, biztosítsuk ennek a hetenkénti
fertőtlenítését.
5. Továbbra is kötelező a maszk használata és a biztonsági távolság betartása a bevásárlásnál,
vagy autóbuszon, villamoson való utazásnál.
6. A gyakori kézmosást és fertőtlenítést tartsuk továbbra is lelkiismeretbeli kötelességünknek.
II. Más egyházszervezési rendelkezések.
1. A Szent Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepére tervezett un. Péter fillérek gyűjtést, a
Szentatya kérésére, az idén áttesszük október 4-re, a 27. évközi vasárnapra, Assisi Szent
Ferenc ünnepére.
2. A Szentföld számára tervezett, más években nagypénteken megtartott, gyűjtést, szintén a
Szentatya kérésére, szeptember 13-án tartjuk meg.
3. Egyházmegyénkben a júniusi bérmálások elmaradnak, és a júliusi Arad-Séga-i bérmálás is
elmarad. A másik két júliusi bérmálásra még nincs döntés. Figyeljük a járványhelyzetet!
Lehet jönni javaslattal is. Az elmaradt bérmálásokat újra lehet programozni jövőre.
4. Kérem a paptestvéreket, hogy az elsőáldozások megtartását ne erőltessék, hiszen a
felkészítésre sem volt kellő idő. Jobb elhagyni, és jobb körülmények között, hosszabb és
alaposabb felkészítés után megrendezni.
5. A júniusra tervezett püspöki vizitációk elmaradnak jövőre.
6. A Budapesti Eucharisztikus Kongresszus új dátuma: 2021. szeptember 5-12.
7. Még tart a Szűzanyának szentelt május hónap. Biztassuk híveinket, hogy házaikban
imádkozzák, közösen, vagy egyénileg a rózsafüzért. Segítsük őket azáltal is, hogy esetleg
interneten, vagy telefonon keresztül bekapcsolódunk egy-egy család rózsafüzérimádkozásába.
Amiben különösen is segítenünk kell embertársainkat: a Jóisten iránti bizalom megerősödésében
és az egymás iránti segítőkészség elmélyítésében.
Legyünk továbbra is egyek az imádságban! Figyeljünk oda idősebb testvéreinkre! Lehetőségeink
szerint segítsük a legszegényebbeket! Kérjük a Szűzanya és szent Gellért püspök közbenjárását!
Datum Timisoarae, in residentia nostra episcopali
die 15. Maii, A.D. 2020.
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✠ Josephus,
Episcopus

