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KEDVES TESTVÉREIM!
„Emlékezz, ember, por vagy és porrá leszel!” felszólítással kezdtük nagyböjti készületünket. A világméretűvé váló
járvány maga is mintha felkiáltójellé válna, mely törékenységünkre, emberi létünk sérülékenységére figyelmeztet
bennünket. Az adott helyzet alkalmat ad számunkra a tanúságtételre:
„Védem magam, hogy téged védjelek!"
A reményünket erősítő imádságon túl, az alábbi iránymutatásokat, rendelkezéseket léptetjük életbe:
- A Magyarország Kormányának 40/2020. (III. 11.) rendelete által az ország egész területére kihirdetett
rendkívüli jogrend és veszélyhelyzeti intézkedéseit betartva,
https://koronavirus.gov.hu/
- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a
koronavírus-járvány
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rendelkezéseit a következő képpen hajtjuk végre:
https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye-31256994
- A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem
zárjuk be!
- A nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a Plébániatemplomainkban visszavonásig,
következő rendelkezésig szünetel!
- A keresztség és házasság szentségének ünneplésére, kiszolgáltatására is a fenti tiltás vonatkozik!
- Tanúságot téve arról, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja, sine populo módon - a nép
részvétele nélkül, a vasárnapi rend szerint a szentmiséket elvégzem! A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy
otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész
Egyház egyesül Krisztus áldozatával! Az úrfelmutatás időpontját harangszóval jelezzük, hogy lélekben és
imádságban mindinkább be tudjunk kapcsolódni távolról is!
-Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a Megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi
szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése
céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ordináriusai megadják.
- Egyenlőre a tiltás alól kivételt élvez

a temetés, amelyet egyszerű formában, szűk családi körben

ünnepélyesség tilalmának figyelembevételével, röviden tartunk meg!
- A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben
(CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az
eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a
Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Kapcsolódjunk be az
online miseközvetítésbe!
– A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben követjük az állami
járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – a
személyes gyóntatást felfüggesztem, a rám ruházott jognál fogva, a kánoni forma megtartásával

általános

feloldozás gyakorlatát alkalmazzuk (CIC 961–963. k.).
- A Plébánia Hivatal munkarendje változatlan! Azonban elsődlegesen használjuk ki a telefon és az internet általi
Ráckeve Római Katolikus Plébánia
2300 Ráckeve,
Szent István tér 20.
rackeveplebania@gmail.com

kommunikáció lehetőségét! +36-30-286-54-66 ; rackeveplebania@gmail.com
Lehetőségeinkhez képest rendelkezésre állunk!
A korábbi figyelemfelhívó rendelkezések fokozott betartását, betartatását kérve,
Imával és szeretettel,

www.facebook.com/rackeveiplebania/
+36302865466
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sk.

