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László 

nagyváradi megyéspüspök körlevele 

 

 

XI. / 2020 
 

 

Nr. 1227/2020. 

A JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK 

 

A járványügyi hatóságok újabb rendelkezései az eddigi szigorítások további, 

fokozatos feloldását tették lehetővé. Továbbra is szorgalmazva a már közölt 

elővigyázatossági normák betartását (zárt terekben a védőmaszk használata, 

előírt 2 méter fizikai távolság megtartása, kezek rendszeres fertőtlenítése), a 

jelenlegi előírások lehetővé teszik, hogy a templomokban mutassunk be  

nyilvános szentmiséket.  

 

Hálát adva Istennek az eddigi gondoskodásáért, nem szabad megfeledkeznünk 

arról, hogy közelebb kerülve a normalitáshoz, továbbra is nagy felelőséggel 

tartozunk egymás iránt, és mindent el kell követnünk mások egészségének 

megóvása érdekében. Úgy éljünk a templomban bemutatott szentmisék 

lehetőségével, hogy az ne csak saját lelki hasznunkra váljon, hanem mások 

biztonságát se veszélyeztesse ebben a még mindig rendkívülinek mondható 

helyzetben. Az eddigi határozatok és előírások értelmében a következőkre 

hívom fel kedves paptestvéreim, a szerzetesek és híveim figyelmét:  

 

A. ÁLTALÁNOSSÁGOK 

1. Templomaink továbbra is maradjanak nyitva a nap folyamán, és 

biztosítsanak lehetőséget a híveknek és a látogatóknak az elcsendesedésre és az 

imádságra! A templomban végzett imádság és szentséglátogatás lelki 

épülésünkre szolgál!  

2. A templomainkban rendszeresen bemutatott szentmisék gyakorlatának 

visszaállításával szorgalmazzuk közösségeinkben a szentmiséken való fizikai 

jelenlétet. A közvetített szentmisék gyakorlatát, amit eddig több helyről átmeneti 

lehetőségként ajánlottunk fel, vegye át fokozatosan a közösségben megünnepelt 

szentmise.  
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3. A továbbiakban is mindenben kövessük a járványügyi hatóságok 

előírásait, különös figyelmet fordítva azokra, amelyek a zárt terekre, illetve a 

tárgyak használatára vonatkoznak.  

4. Idősebb és/vagy krónikus betegségekben szenvedő testvéreink, valamint a 

megfázás tüneteit mutató hívek továbbra is a veszélyeztetettebbek 

kategóriájához tartoznak. Lehetőleg ők ne exponálják magukat! Nekik azt 

ajánljuk, hogy legyenek türelmesek, és kerüljék a társas érintkezés lehetőségeit, 

beleértve a szentmiséket is.  

5. Idősebb és/vagy beteg paptestvéreimet továbbra is arra kérem, 

szíveskedjenek türelemmel fogadni azt, ha ebben az időben nagyobb óvatosságra 

intem őket. A lelkipásztori szolgálatban kérjék a fiatalabb paptestvérek 

segítségét, gondoskodva arról, hogy minden templomban és minden közösség 

számára biztosítva legyen legalább a vasárnapi szentmise. 

6. A szentmisében továbbra is érvényesek a szenteltvízre és a békecsókra 

vonatkozó eddigi előírások: a szenteltvíztartókba ne tegyünk szenteltvizet és 

hagyjuk el a békecsókra való felhívást.  

7. A szentáldozásra vonatkozó eddigi előírások továbbra is érvényben 

maradnak: a járvány idején csak a kézbe történő áldoztatást alkalmazhatjuk. 

  

B. SZENTMISÉK BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN JÁRVÁNY 

IDEJÉN  

1. A templomban tartott szentmisék megszervezésénél, az ide vonatkozó 

járványügyi hatóságok által megfogalmazott előírások a mérvadók. Minden 

paptestvéremet arra kérem, kövessük az éppen aktuális előírásokat!!! 

2. Általánosan alkalmazni kell a következőket:  

- a templomban bemutatott szentmiséken a védőmaszk viselése kötelező 

mindenki számára, kivétel a celebráló pap és a kántor;  

- a templom bejáratánál fertőtlenítő szert kell biztosítani, amelynek 

használata kötelező a templomba látogató hívek számára;  

- a padok rendszeres fertőtlenítése minden szentmise után és a templom 

rendszeres szellőztetése szentmise előtt és után, állandó feladat a sekrestyések 

számára;  

3. Külön gondot kell fordítani a következőkre:  

- a hívek elhelyezésénél figyelemmel kell lenni az előírt távolság 

betartására: mind a négy irányban legyen biztosítva a hívek között a két méteres 

távolság (kivételt képeznek a velünk egy háztartásban élő személyek);  

- Lehetőség szerint minél több bejáratot és kijáratot biztosítsunk a hívek 

számára, hogy amennyiben lehet kerüljük a személyek torlódását.  

4. A templomban tartott szentmiséken az alábbi tájékoztatásokat kérem 

felolvasni: 

 

Szentmise elején: 

Nyomatékosan kérjük kedves híveinket, hogy a járványügyi óvintézkedések 

értelmében a templomban tartott szentmiséken az alábbiakhoz igazodjunk: 
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- érkezéskor és távozáskor használjuk a templom bejáratainál kihelyezett 

kézfertőtlenítőt; 

- helyünk elfoglalásánál minden szomszédunktól tartsunk legalább két 

méter távolságot; kivételt képeznek a velünk egy háztartásban élő 

személyek;  

- a szentmise végéig – az áldozást kivéve – használjunk orrot és szájat 

eltakaró védőmaszkot; 

- az áldoztatáskor is tartsunk egymástól két méter távolságot;  

- az áldoztatás továbbra is kézbe történik. 

 

Szentmise végén: 

Nyomatékosan kérjük kedves híveinket, hogy a járványügyi óvintézkedések 

értelmében távozáskor is kerüljük a zsúfoltságot, használjuk a rendelkezésre álló 

összes kijáratot, és tartsunk egymástól legalább két méter távolságot. 

 

C. TOVÁBBI AJÁNLÁSOK 

1. Ahol a hívek nagy száma miatt nem lehet biztosítani az előző pontokban 

előírt feltételeket, továbbra is ajánlom a szabadtéri szentmisék 

megszervezését. Gondolok itt főleg a vasárnapi szentmisékre, hisz ezeken a 

hívek nagyobb számban vesznek részt. 

2. Mivel a szenteltvíztartók rendeltetésszerű használata továbbra sem 

engedélyezett, ajánlom kedves paptestvéreimnek a vasárnapi szentmiséken a 

szenteltvízhintés gyakorlatát (Asperges). (Lásd.: Erdélyi preorátor 2003, 111. 

old., B.), illetve biztosítsunk híveink számára szenteltvizet és bátorítsuk őket, 

hogy vigyenek magukkal otthonaikba.  

3. A szentmisét vagy bármilyen más liturgikus cselekményt végző pap a 

celebrálás előtt és után fertőtlenítse a kezét, a hívekkel való találkozáskor pedig 

tartsa be az előírt távolságot.  

 

D. HÍVEINK LELKIPÁSZTORI ELLÁTÁSÁRÓL (ismételten közölve) 

1. Paptestvéreimet arra kérem, mindenben fordítsunk nagy figyelmet híveink 

lelkipásztori ellátására a szentmisék bemutatásán kívül is. Legyünk azonban 

óvatosak és elővigyázatosak, egyben türelmesek is rendkívüli időszakban előírt 

eszközök alkalmazásánál.  

2. A gyóntatást úgy végezzük, hogy a fertőzés veszélyét minimálisra 

csökkentsük. Nagyon ajánlott, hogy a gyóntatószéken kívül történjen a 

gyóntatás. A gyóntató és a gyónó is használjon védőmaszkot és ne egymás felé 

fordulva beszéljenek egymással.  

3. A keresztelés és az esketés a templomban történik és az óvintézkedés 

tekintetében igazodni kell a hatóságok által kiadott rendelkezésekhez.  

4. A temetések végzésénél is tartsuk be a hatóságok által megadott 

normákat. 

5. Beteglátogatásnál is megfelelően felkészülve, a szükséges 

óvintézkedések betartásával (fertőtlenítés, védőmaszk használata stb.) végezzük 

szolgálatunkat. 
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6. Paptestvéreim fordítsanak továbbra is nagy figyelmet a rászorulók, a 

betegek, az egyedülállók ellátására és gondozására. Mozgósítsuk híveinket is 

abban, hogy a közösség ilyen jellegű gondjait, közös erővel és keresztény 

szeretettel igyekezzünk megoldani!   

7. A rendkívüli körülményekben kifejtett lelkipásztori munka 

megszervezésénél, nagy segítség az egyháztanácsosok bekapcsolódása. Kérjük 

segítségüket, és szervezzük be őket úgy, hogy a szentmiséken és azon kívül is 

mindenki biztonságban érezhesse magát. 

 

E. KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEINK (ismételten közölve) 

1. Minden egyházi tevékenységünk megszervezésénél legyünk tekintettel a 

biztonságot jelentő egészségügyi szempontok megtartására.      

2. A plébániai irodák működtetésénél is a hatósági előírásokhoz 

igazodjunk: fertőtlenítőszer használata, védőmaszk viselése, előírt távolság 

megtartása, stb. 

3. A plébániai irodán is rendszeresen végezzünk fertőtlenítést, főleg azon 

tárgyakat fertőtlenítsük, amelyeket folyamatosan használunk, illetve érintve 

vannak: liturgikus edények, kilincsek, orgona játszóasztala, padok, egyéb 

kellékek.  

4. Tanúsítsunk fokozott igényességet magunkkal és munkatársainkkal 

szemben a személyes tisztálkodás és fertőtlenítés terén.  

5. A Püspöki Hivatal irodái továbbra is a paptestvérek rendelkezésére 

állnak. Fontos ügyek intézésére munkatársaink is szívesen fogadják 

paptestvéreinket. Tartsuk azonban szem előtt, hogy a püspökségi irodákon is 

kötelező a védőmaszk viselése, a kezek fertőtlenítése és az előírt fizikai távolság 

megtartása!   

 

Kedves Paptestvéreimnek ezúton is köszönöm az elmúlt hónapokban teljesített 

csendes, de hűséges szolgálatot. Azt kívánom mindenkinek, hogy bátran és 

okosan induljunk tovább, hogy feladataink teljesítésében megtaláljuk a szolgálat 

és a találkozás örömét is. Isten bőséges áldása kísérjen valamennyiünket!   

 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1228/2020. 

A PAPI SZENÁTUS MEGBESZÉLÉSE 

 

A Papi Szenátus tagjait 2020. július 8-ra, d.e. 11.00 órára hívom egy 

megbeszélésre. Az elmúlt hónapok tapasztalatainak kiértékelése, illetve a 

következő feladatok meghatározása képezi a megbeszélés témáját. Minden 

szenátusi tagot nagy szeretettel várok! 
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Nr. 1229/2020. 

NYÁRI SZÜNIDŐ A PÜSPÖKI HIVATALBAN 

 

A püspöki hivatal irodáinak tevékenysége ebben az évben július 14-28 között 

szünetel. Sürgős ügyek intézése végett az ismert telefonszámokon elérhetőek 

leszünk.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1230/2020. 

PAPOK NYÁRI SZABADSÁGA 

 

A rendkívüli időben is tervezhetünk magunknak nyári szabadságot. Azt 

tanácsolom kedves paptestvéreimnek, törekedjünk arra, hogy a nyári szabadság 

szolgáljon lelki és testi megerősödésünkre. A megélt testvériség jegyében és 

törekedve arra, hogy híveink lelkipásztori ellátása ne szenvedjen hiányt, 

örömmel segítsük egymást a helyettesítésben. A szomszédos plébánosok 

beszéljék meg idejében a helyettesítési igényeket, hogy mindenkinek juthasson a 

kikapcsolódás lehetőségeiből. Isten áldása legyen velünk a töltekezés idején is!  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

Nr. 1231/2020.  

PAPSZENTELÉS 

 

VÁNKOS Alexandru diakónusunk papszentelését 2020. augusztus 21-én, 

pénteken 18.00 órakor tartjuk egyházmegyénk székesegyházában. Ezen 

örömteli alkalomra már most meghívom kedves paptestvéreimet.  

 

 

 

Nagyvárad, 2020. június 17.  

        

†Böcskei László  

        megyéspüspök s.k. 


