
A Szászvári R.k. Plébánia 
 

K Ö Z L E M É N Y E 
 

az egyházközség hívei számára 
(Magyaregregy, Kárász, Szalatnak, Vékény, Szászvár, Tófű, Máza, Györe, Izmény) 

 

A 2020. május 20-án kiadott főpásztori rendelkezések és az állami járványügyi szabályok 

figyelembe vételével egyházközségünk területén  

 

2020. május 31-től, Pünkösdvasárnaptól 

 újra nyilvános 

 
a szentmisék és egyéb liturgikus események látogatása az alábbi 

szabályok betartásával: 
 

1. A koronavírus járvány már csillapodott, de a vírus még köztünk van. Ezért továbbra is 

fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Emiatt, aki úgy érzi, hogy egészségi 

állapotának védelmében még a nyilvános liturgiákon nem vesz részt, azok számára a 

vasárnapi mise látogatási kötelezettsége alóli felmentés továbbra is érvényben van. 

2. A szentmiséken és az egyéb liturgiákon (keresztelő, esküvő) a szájmaszk viselése, 

valamint a templomba való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező! A templomban az 

egymástól való szociális távolságot kérjük betartani – kivéve az egy háztartásban 

élőket. 

3.  A szenteltvíz tartók a templomokban továbbra is üresen maradnak, de aki szeretne 

otthonra szenteltvizet hazavinni, az a sekrestyében kérhet. Megfelelő szállító edényt 

mindenkinek magának kell biztosítania. 

4. A szentmiséken az áldoztatás továbbra is kézbe történik a liturgikus szabályok szerint. 

5. Aki egyéni gyónást szeretne végezni, az kérem, hogy a szentmisék előtt időben jelezze a 

sekrestyében ebbéli szándékát, vagy a plébánia telefonján (72/389-168) egyéni 

egyeztetésre is van lehetőség. 

6. A hétköznapi szentmiséket az idősek védelmében, a jelen körülmények között csak akkor 

tartjuk meg, ha előre kért miseszándék van. 

7. Temetéseken továbbra is a sírnál történik a ravatalozás, de gyászmise már kérhető. 

8. Az Úrnapi körmenet ebben az évben a járványügyi szabályok betartása miatt elmarad! 

9. A betegellátás továbbra is csak sürgős esetben vagy halálveszély esetén történik. 

10. Aki miseszándékot szeretne íratni, kérem, hogy a szentmisék után a sekrestyében vagy 

a plébánián ügyfélfogadási időben keressen. 

11. A plébániai ügyfélfogadás újból a megszokott irodai rendnek megfelelően történik, de az 

ügyfélfogadás során kérjük betartani, hogy egyszerre csak egy fő tartózkodjon az 

irodában, és a szájmaszk viselése kötelező! 
 

Imádkozzunk, hogy a járványveszély mielőbb végleg elmúljon, és kérjük a Szentlélek Úristen 

erejét és segítségét egyházközségünkért és egyházmegyénkért. 
 

Kelt, Szászvár, 2020. május 21.  

        Vida Zsolt  

       plébániai kormányzó 


