Római Katolikus Egyház Muzslai Plébánia

Lelkipásztori irányelvek a COVID-19 járvány idejére
Figyelembe véve az Apostoli Szentszék, a Szlovák Püspöki Konferencia valamint a
Nyitrai Egyházmegyénkben 2020. márc. 31-ig kiadott érvényes irányelveket tájékoztatjuk a Kedves Hívőket a lelkipásztori ellátásról a COVID-19 járvány idején.
Szentmisék
A Szlovák Püspöki Konferencia döntése értelmében 2020. március 10-től a visszavonásig a nyilvános szentmisék szünetelnek.
Az eucharisztikus áldozat bemutatását viszont továbbra is végzik a papok “sine
populo”, vagyis a nép jelenléte nélkül bemutatott szentmiséken.
A sajátos helyzetre való tekintettel a továbbiakban is a Katolikus Egyház Katekizmusa (vö. KEK 2183. pont) és az Egyházi Törvénykönyv (vö. 1248. kánon 2.§) előírásai maradnak érvényben.
Ezek alapján, amennyiben súlyos oknál fogva nincs lehetőség az eucharisztikus
ünneplésen való részvételre, nagyon ajánlott a Szentírás olvasásán alapuló imádság, a zsolozsma imádkozása, vagy más személyes és családi imádság felajánlása
hasonló időtartamban. Lehetőség nyílik a rádión, televízión és az interneten keresztül történő szentmise-közvetítések meghallgatására, ill. megtekintésére.
Szentmise-szándékok
A hívők által kért és bejegyzett szentmise-szándékok a megegyezett napokon a
nép részvétele nélkül kerülnek bemutatásra. Természetesen lehetőség van a plébánia elérhetőségein keresztül szentmise-szándék kérésére is.
Húsvét 2020
Az Apostoli Szentszék derétuma alapján a nagyhét szertartásait és a húsvét ünneplését a püspökök és a papok “sine populo” a nép részvétele nélkül celebrálják.
A hívőket buzdítjuk, hogy kapcsolódjanak be az ünneplésbe az élő közvetítések
által a rádión, televízión és interneten keresztül ill. családi liturgiában.
A templom nyitvatartása, szentséglátogatás
Napközben (ahol csak lehetséges) a templom előcsarnoka nyitva van egyéni (nem
csoportos) csendes imádság céljából, ahol rövid szentséglátogatást végezhetünk.
Bűnbánat szentsége
A bűnbánat szentségét, vagyis a szentgyónást az aktuális óvintézkedéseket betartva (ráccsal, átlátható fóliával ellátott gyóntatószék, szájmaszk használata)
egyéni kérésre a templomban kiszolgáltatjuk. A szentgyónás elvégzése telefonon
és interneten keresztül nem lehetséges. A szentgyónás időpontját előre kérjük
egyeztetni a plébánia elérhetőségein.
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Karantén
Azokat a hívőket, akik karanténban vannak, kérjük, hogy tartsák tiszteletben ezt az
állapotot és ne veszélyeztessenek másokat! Ilyen esetben a szentgyónást szükséges elhalasztani, amíg a karantén ideje le nem telik.
Akik viszont halálveszélyben vannak, kérjük, ne mulasszuk el számukra megadni a
szentségekkel (bűnbánat szentsége, betegek kenete, Eucharisztia) való megerősítés lehetőségét.
Tökéletes bánat felindítása
Ott, ahol az egyes hívők abban a fájdalmas helyzetben találják magukat, hogy
nincs lehetőségük szentségi feloldozást kapni, akkor van mód a tökéletes szeretetbűnbánatra a katekizmus alapján:
„Amennyiben a bűnbánat az Isten iránti, minden mást megelőző szeretetből származik, akkor a bűnbánat neve “tökéletes” (szeretet-bűnbánat).
Az ilyen bűnbánat a bocsánatos bűnöktől megtisztít, sőt a halálos bűnökre is bocsánatot szerez, ha tartalmazza azt a szilárd elhatározást, hogy a bűnbánó, mihelyt
alkalma nyílik, a szentségi gyónáshoz járul.” (KEK 1452. pont)
Lelki szentáldozás
Ezekben a napokban, amikor nincs lehetőségünk fizikailag jelen lenni a szentmisén, lehetőségünk van lelki szentáldozásban részesülni.
A lelki szentáldozás előtt felindítjuk a tökéletes bánatot bűneink felett és felélesztjük a vágyat a Krisztussal való találkozás után pl. a következő imádsággal:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy
Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást
benne örökre… A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre.
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied
akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen
Vagy:
Édes Jézus! Tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb
Oltáriszentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek.
Égő vággyal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök Veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna.
Egészen Neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled!
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Teljes búcsú elnyerése
Az Apostoli Szentszék engedélyezi a teljes búcsút, melynek elnyeréséhez elegendő
a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az
egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés
veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a
Miatyánkot és egy Mária imát.
A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség
elé járul vagy szentségimádást végez, vagy legalább félóráig olvassa a Szentírást,
vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzért azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket az Úr magához hívott.
A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt
használatát javasolják.
“Imádság és csöndes szolgálat”
Ferenc pápa március 27-én az Urbi et Orbi áldásakor mondott szavai alapján ebben az időszakban sokféle lehetőségünk nyílik a kölcsönös segítségnyújtásra
imádságban és csöndes szolgálatban. Köszönet és hála értük. Ezek például:
- bevásárlás az idősek számára,
- szájmaszkok varrása,
- érdeklődés az idősek és egyedülélők állapotáról,
- telefonos meghallgatás, buzdítás - ún. “fül-szolgálat”,
- imaláncba való belekapcsolódás a járvány megszűnéséért,
- közös családi esti imádság - visszatekintés az elmúlt napra: “Mit tettem ma Jézusért? Mit tett ma Jézus értem? Kivel tudtam ma jót tenni? Megtettem-e? Miért
adok ma hálát? Mit szeretek benned?”
- stb.
Imaszándékok fogadása
E-mailen is fogadunk imaszándékokat, amelyeket ebben az időszakban a napi
szentmisékbe foglalunk.
Léleképítő oldalak:

http://www.ppek.hu/konyvek/Keresztut_gyujtemeny_1.pdf
https://nepenekgyujtemeny.keesz.hu/felvidek
https://jezsuita.hu/a-ferfi-legyen-a-csalad-papja-batoritas-az-otthoni-imadsagok-vezetesere/

https://www.vaticannews.va/hu.html
www.magyarkurir.sk
www.mariaradio.sk
777blog.hu
katolikus.ma
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