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Szám: 1396 / 2020. 
Karácsonyi ünnepkör a járvány ideje alatt

Karácsonyra készülve azzal kell szembesülnünk, hogy a világjárvány miatt hitünk egyik
legfontosabb igazságát, a Megtestesülést, nem tudjuk rendes körülmények között megünnepelni.
Az  egyházi  vezetők  azon  kérésére,  hogy  tegyék  lehetővé  az  ünnep  méltó  megtartását,  a
Vallásügyi  Államtitkárság  2020.  december  4-én  tette  közé  ezirányú rendelkezéseit.  Kérem a
Főtisztelendő  Paptestvérek  figyelmét,  hogy  vegyék  komolyan  az  alábbi  meghagyásokat,
szabályokat és tartsák meg azokat.

1. A  szentmiséket  meg  lehet  tartani  a  templomban,  a  templomon  kívül  vagy  egyaránt
mindkét helyen. Az így tartott liturgiákon hívják fel a hívek figyelmét a kötelező távolság
betartására: bent 2 méter, kint 1,5 méter.

2. A jelenlévők fertőtlenítsék a kezüket. 
3. Kötelező a maszk helyes viselése.
4. A kiskorú gyerekek a szülők mellett maradhatnak. 
5. A plébános vagy megbízottja(i) figyeljen(ek) oda a rendelkezések szigorú betartására. 
6. Minden  szentmise  után  fertőtlenítsék  azon  felületeket,  amelyekhez  hozzáértek

(kilincseket, korlátokat, székeket, stb.).
7. Mindazok, akik a betegség tüneteit érzik (köhögés, láz, megfázás), maradjanak otthon.
8. A nagyobb közösségekben, ahol a templomok megtelnek, lehetőségük szerint végezzenek

több  misét,  hogy  mindenki  szentségekhez  járulhasson.  Itt  szeretném  emlékeztetni
Főtisztelendő Paptestvéreimet Ferenc Szentatya „Evangelii Gaudium” apostoli buzdítása
138. pontjára: „A homília nem lehet szórakoztató látványosság, nem igazodhat a média
eszközeinek  logikájához,  hanem  lelkesedést  és  értelmet  kell  adnia  az  ünneplésnek.
Egészen sajátos műfaj, amiatt, hogy egy liturgikus ünneplés keretében hangzik el; éppen
ezért rövidnek kell lennie, és kerülnie kell, hogy konferenciabeszédnek vagy előadásnak
tűnjön. Lehet, hogy a prédikáló képes a nép figyelmét egy órán át fenntartani, de így az ő
szava  fontosabbá  válik,  mint  a  hit  ünneplése.  Ha  a  homília  túl  hosszúra  nyúlik,  a
liturgikus  ünneplés  két  jellegzetességét  károsítja:  a  részei  közötti  harmóniáját  és  a
ritmusát.  Amikor  a  prédikáció  a  liturgia  keretében  hangzik  el,  akkor  az  Atyának  tett
felajánlás  részeként  és  a  Krisztus  által  az  ünneplésben  kiárasztott  kegyelem
közvetítőjeként ölt testet. Ez megköveteli, hogy a prédikáció a közösséget is, a prédikátort
is  a  Krisztussal  való  –  az  életet  átalakító  –  eucharisztikus  egyesülés  felé  irányítsa.
Megkívánja, hogy az igehirdető szava ne foglaljon el túl nagy teret, hogy ily módon az Úr
jobban ragyoghasson, mint a szolga.”

9. A  gyóntatást  olyan  helyeken  szervezzék  meg,  ahol  lehet  szellőztetni,  fertőtleníteni.
Tartsák be a tisztes távolságot. 

10. A betegeket, akik hívják, látogassák meg. Elővigyázatosan, felelősségteljesen lépjék át
minden ház küszöbét.
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