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Felelõsséggel és körültekintéssel a járvány idején
Az MKPK közleménye

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a
lelki feltöltõdés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat
nem zárjuk be, mégis felelõsen és körültekintõen kell eljárni. Kérjük, hogy
aki betegnek érzi magát, önmaga és
mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielõbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idõsebb embertársainkra.
Várható online miseközvetítés,
emellett van, ahol szabadtéri szentmisét tartanak, vagy ahol lehetséges,
más módon segítik elõ a kisebb közösségekben való templomi liturgikus ünneplést. A közszolgálati televízió igen örvendetes módon már a
most következõ vasárnapon szent-

misét közvetít azok számára, akik
koruk, egészségi állapotuk vagy más
komoly okból nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén azért, hogy
megerõsítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek. A jelenlegi helyzetben is érvényesek a Katolikus Egyház Katekizmusában (KEK 2183.)
és az Egyházi Törvénykönyvben
(CIC 1248. k. 2. §) található elõírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik
az eucharisztikus ünneplésben való
részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellõ idõt imádsággal
egyénileg vagy a családban.
Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben
kövessük a hatósági elõírásokat,
amelyeket intézményeink közvetle-

nül is megkapnak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi
rendelkezései továbbra is élnek.
Ezekkel összhangban a hatóságokkal mindenben mûködjünk együtt, és
legyünk figyelemmel az általuk
adott általános irányelvekre. Ennek
megfelelõen fognak az arra illetékesek nagyobb létszámú rendezvényeink esetében eseti döntést hozni.
Imáinkkal kérjünk Teremtõ Istenünkben bízva hitet, reményt és
szeretetet, és kérjünk nagylelkûséget, hogy ebben a helyzetben különösen is figyelhessünk egymásra,
fõleg beteg és veszélyeztetettebb
embertársainkra.
Budapest, 2020. március 13.
a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia

Erdõ Péter bíboros
a vasárnapi szentmisén való részvételrõl
Erdõ Péter bíboros, az EsztergomBudapesti Fõegyházmegye érseke,
az egyházmegye területére tekintve
március 14-én az alábbiakat rendelte el.
A COVID-19 járvány kapcsán, a liturgikus programok tekintetében
egyelõre továbbra is a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) március 5-én kiadott
intézkedései vannak érvényben:
– a szenteltvíztartók haszná latának mellõzése
– a békeköszöntés elhagyása
– és a kötelezõ kézbe ál doztatás.
Ismételten, nyomatékosan
kérjük, hogy ezeket és a más javasolt óvintézkedéseket mindenki kötelezõen tartsa be (testi
érintések, pl. „kis kereszt osztása” mellõzése; alapos kézmosás mise elõtt és után).
Mindezek mellett:
Mivel az idõsebb testvérek re, a 60 év felettiekre, valamint
a súlyos és krónikus betegségben szenvedõkre különös veszélyt jelent a vírusfertõzés, õk
jogosan félnek attól, hogy részt
vegyenek közösségi liturgikus
alkalmakon. Az Egyházi Törvénykönyv elõírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést
adhat a vasárnapi szentmisén való
részvétel kötelezettsége alól (vö.
CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.).
Ezt a felmentést – a veszélyes fer tõzés elkerülésének céljából – Erdõ
Péter bíboros úr mint az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye fõpásztora a területére nézve megadja.
Kérjük tehát a paptestvéreket,
hogy nyugtassák meg az idõsebb
testvéreket, akik nem mernek a járvány idején templomba menni, hogy
ezzel nem követnek el bûnt! Arra viszont hívjuk fel figyelmüket, hogy
ettõl még az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra:
próbáljanak többet imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise-közvetítésbe bekapcsolódni.
A tegnapi napon Miniszterelnök
Úr bejelentette, hogy március 16-a

hétfõtõl a diákok nem fognak bejárni
az iskolákba, hanem a tanítás digitális módon, távoktatásként fog folytatódni. Ez természetesen érvényes az
iskolai hittanórákra is, vagyis lehetõség szerint digitális oktatással kell
megoldani a járvány idején a tananyag átadását. Ezenkívül kérjük,

hogy ebben az idõszakban hagyják
el a plébániai hittanokat és katekéziseket is, s minden közösségi összejövetelt! Egyéni szentségimádásra és
egyéni imádságra biztosítsunk lehetõséget templomainkban!
Köszönjük a megértést és a köz remûködést, s mindezek mellett is
kegyelmekben gazdag, imádságos
nagyböjtöt kívánunk!
A rendelkezés visszavonásig, to vábbá a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) ezzel ellentétes rendelkezéséig érvényben van.
Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye
Erdõ Péter bíboros imádsága
járvány idején
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért,
amelyben lehetõvé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés
egész gazdagságáért és csodálatos

törvényszerûségeiért. Hálát adunk
azért, hogy minden pusztító erõ ellenére megmaradtunk, és képesek
vagyunk arra, hogy világunkról és
önmagunkról új és új felismerésekre
jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és
közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy
életünk egyre szebb és tartal masabb legyen. De mindennél
inkább köszönjük neked, hogy
örök életre hívtál meg minket,
és Krisztus Urunk megváltó
halála és feltámadása által
utat nyitottál nekünk az örök
boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek
ellen a magunk erejébõl telje sen biztos védelmet még nem
találunk, átéljük, hogy végül is
mindig a te kezedben van az
életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a
tudomány embereit, hogy mie lõbb megtalálják a mostani
járvány ellenszerét! Adj a tár sadalmak vezetõinek éleslá tást, hogy megfelelõ intézkedé sekkel gátat szabjanak a fertõ zés terjedésének, segítsék a be tegség megelõzését, leküzdését
és a hatékony eszközök eljutását a
rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök
nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást,
az orvosoknak és az egészségügy
munkatársainak erõt és áldást bátor
helytállásukhoz. Erõsítsd bennünk
a hitet, a bizalmat és a segítõ szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy ag gódó hozzátartozóknak. Add, hogy
felelõs viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének
elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bûnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgal mazz nekünk!
Boldogságos Szûz Mária, Bete gek Gyógyítója, könyörögj értünk!
Ámen.

„Ó, Mária, rád bízzuk magunkat”
Ferenc pápa felajánló imája a járvány idején

Ó, Mária, te mindig az üdvösség
és a remény jeleként ragyogsz
utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek
Egészsége, aki hitedben szilárdan
kitartva a kereszt alatt osztoztál
Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai
Kánában visszatérhessen az öröm
és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts,
hogy felismerjük és elfogadjuk az
Atya akaratát, és megtegyük, amit
Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által
elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek
Szent Szülõje, könyörgésünket
meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket
minden veszedelemtõl, ó, dicsõséges és áldott Szûz!

KERESZTÉNY ÉLET

Ünnepeink, szentjeink
MÁRCIUS 22.
Nagyböjt 4. vasárnapja
Olv.: 1Sám 16,1b.6–7.10–13a –
Ef 5,8–14 – Jn 9,1–41
Énekrend: H 257, É 538,
H 257, É 148,
H 109, É 540,
H 152, É 190
Névnap: Beáta, Katalin, Izolda
MÁRCIUS 23.
Hétfõ
Mongrovejói Szent Turibiusz
püspök
Olv.: Iz 65,17–21 – Jn 4,43–54
Névnap: Ottó, Kartal, Emõke
MÁRCIUS 24.
Kedd
Olv.: Ez 47,1–9.12 – Jn 5,1–16
Névnap: Gábor, Karina
MÁRCIUS 25.
Szerda
Urunk születésének hírüladása
(Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Olv.: Iz 7,10–14; 8,10c –
Zsid 10,4–10 – Lk 1,26–38
Névnap: Annunciáta, Lúcia,
Irén

MÁRCIUS 26.
Csütörtök
Olv.: Kiv 32,7–14 –
Jn 5,31–47
Névnap: Emánuel, Árpád,
Emánuéla
MÁRCIUS 27.
Péntek
Olv.: Bölcs 2,1a.12–22 –
Jn 7,1–2.10.25–30
Névnap: Lídia, Hajnalka,
Auguszta
MÁRCIUS 28.
Szombat
Olv.: Jer 11,18–20 –
Jn 7,40–53
Névnap: Johanna, Gedeon
MÁRCIUS 29.
Nagyböjt 5. vasárnapja
Olv.: Iz 43,16–21 –
Fil 3,8–14 –
Jn 8,1–11
Énekrend: H 57, É 541,
H 57, É 81,
H 118, É 543,
H 74, É 85
Névnap: Bertold

Imádunk és magasztalunk

Mennyei Atyám! Mindenség Ura, Istene, teremtõ és szeretõ Atyám,
aki végtelen jóságodban, Szentlelked erejével szüntelenül munkálkodsz, hogy az üdvösség eljusson a Föld határáig. Feláldoztad egyszülött Fiadat, Szûzanyánkat minden kegyelmekkel felruháztad,
Szent Angyalaidat õrzõnkül mellénk állítottad, vértanúink és szentjeink folyamodását kegyes vagy meghallgatni, és minket sem zártál ki a
megváltás misztériumából. Ezért végtelen hálával imádunk és magasztalunk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsõség, mindörökkön-örökké. Ámen.

VASÁRNAPI GONDOLATOK

Az igazság mindig egyszerû
Döbbenetes az a folyamat, ami a mai evangéliumban a szemünk
elõtt lejátszódik. Ha valaki rögtön az eseménysor végébe lapoz bele, nem érti, hogy juthattunk el idáig. Valóban félelmetes az a láncolat, amelyben a zsidók viszonyulása egyre ellenségesebbé válik a
vakon születettel szemben. Vegyük csak sorra a cselekményeket
meghatározó igéket: a zsidók elõször „érdeklõdtek” a vakon születettnél, hogy mi történt vele, aztán „odavitték” a farizeusokhoz õt,
megállapították, hogy szombat volt, kijelentették, hogy nem Istentõl való, aztán „már nem is hitték el neki”, hogy vak volt, „elhatározták, hogy kizárják” azokat, akik Messiásnak vallják Jézust,
„megátkozták” õt és végül „kitaszították”. A gonoszság misztériuma ez, ami még az elkövetõ számára is sokszor döbbenetes végeredményeket tud produkálni. A zsidók kijelentései és tettei egyre
bonyolultabbak, egyre nehézkesebben indokolhatók, egyre indulatosabbak, és egyre irracionálisabbak.
Ezzel szemben ott van ez a vakon született, aki egyre inkább nem
érti, hogy lehet az, hogy ami számára (és mások számára is) világos
és evidens, az némelyekben ilyen válaszreakciót tud szülni. Mondatai egyszerûségre, áttetszõségre, egyenességre, tisztaságra vallanak:
„… kijelentette: „Én vagyok az!””, „El is mentem, megmosdottam,
és most látok.”, „Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok!”, „Ha
õ nem Istentõl volna, nem tehetett volna semmit.”
A különbség a két oldal között legszembetûnõbben a vakon született szinte provokatívan naív, ugyanakkor õszintén leleplezõ megállapításában van: „Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan
van õ, és õ mégis megnyitotta a szemeimet.”
Az igazság mindig egyszerû, a hazugság az, ami egyre bonyolultabb. A rosszindulat egyre hajmeresztõbb verziókat talál ki, csak
hogy ne kelljen meghajolnia a nyilvánvaló valóság elõtt, hogy itt Jézus isteni csodát tett, tehát Õ a Messiás.
Hányszor van az, hogy súlyos bûncselekményeket elkötõ személyek esetén kutatjuk a kiváltó okokat, ami idáig vezetett, hiszen érthetetlen számunkra, hogy hogyan juthat el valaki olyan
döntésre, hogy ilyen tetteket kövessen el. Valahol ezeknek is el
kellett kezdõdniük. A mai evangélium alapján érdemes nagyböjti önvizsgálatunk részévé tennünk, milyenek is mondataink és
tetteink. Mi jellemzõ rájuk? Az áttetszõség, egyszerûség, egyenesség, nyíltság? Vagy egy bonyolult, körmönfont érvelés, ami
egyre inkább elszakad a valóságtól, indulatokat gerjeszt, rombol
és végül már alkalmazójának sem ad megnyugvást semmilyen
„gyõzelem” után.
Mint számos más helyen, itt is megfordítja Jézus a szemléletünket. Mi azt hisszük látó emberek faggatták a vakon születettet, de ekkorra, (sõt már bizonyos értelemben a csodát megelõzõen is) igazzá
vált Jézus kijelentése: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.”
Lóczi Tamás
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