
Járvány-ügyi előírások a templomokban 2021.

Tekintettel a járványügyi helyzetre kérem, hogy a következő eddig megszokott  valamint
az aláhúzással és vastag betűvel írt újabb szabályokat tartsuk meg!

Mindenek  előtt     tartsuk  tisztán  és  erősítsük  a  lelkünket:  több  imádság,  
önmegtagadás, Szentgyó  nás elvégzése;  

–  a belépéskor használjuk a kézfertőtlenítőt;

– a szenteltvizet az automata adagolóból vegyük;

– mindenképpen viseljünk maszkot; kivétel a felolvasók a felolvasás ideje alatt!!!

– a templomban csak a fehér matricával megjelölt helyekre üljünk;

– csak az egy lakásban élők üljenek egymás közelében;

– a padon és a padban semmilyen papírt, tárgyat ne hagyjunk, hanem használat

után tegyük el, és vigyük magunkkal: (saját párnát, imakönyvet, imádságos papírt,

zsebkendőt;)

– a karzaton csak a kántor tartózkodhat;

– csak kézbe áldozzunk, tiszta  kézzel, és megtartva az ide vonatkozó szabályokat: a

maszkot  az  arcunkról  eltávolítva  fertőtlenítsünk  kezet;  a  Szentáldozáshoz  is  másfél

méteres távolságot tartva járuljunk; Szentáldozás után helyezzük vissza a maszkot úgy,

hogy a szánkat és az orrunkat is takarja el;

– a szedecsben a készülő papon kívül egyszerre legfeljebb két ember tartózkodhat;

– a perselygyűjtést továbbra is a Szentmise végén tartjuk, a kijáratnál;

– a kézfogást kerüljük;

– gyóntatás csak a templomkertben, és maszkban lehetséges;

– ügyintézés (Szentmise-íratás, önkéntes megajánlás), valamint a gyerekeknek való

matrica és egyéb apróságok osztása a szedecs külső bejáratánál történik;

Azt már látjuk, hogy kiszámíthatatlan, kinél mit okozhat ez a vírus. Közösségünk több
tagja is megszen  vedte ezt a betegséget. Éppen ezért m  indezt nem  csak   önmagunkért,  
vagy  saját  egészségünket  féltve,  hanem  azon  idősebb,  vagy  gyengébb    szervezetű  
ember  társainkra figyelve, akikkel találkozhatunk, és tudtunkon kívül továbbadhatjuk nekik  
a kórokozókat.
Mindazonáltal nem feledjük, hogy Istenben bízunk, és a lelki egészségüket is karban kell
tartani.     
Mindez feltétele,  hogy –    ha csak további  szigorítások nem lesznek,    továbbra is  
legyenek nyilvá  nos Szentmisék, liturgiák!  
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