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JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK 

 
Az Egri Főegyházmegyében – a 

püspöki 

konferencia 

irányelvein 

túlmenően 

– az itt élő 

hívekért 

érzett 

felelősségtől 

vezérelve a koronavírus járvány 

magyarországi harmadik hulláma 

miatt meghirdetett veszélyhelyzet-

ben, visszavonásig a következő 

rendelkezések lépnek életbe: 

 

1. A templomok, mint a lelki 

feltöltődés és imádság helyei 

különösen is fontosak, ezért 

templomainkat nem zárjuk be. Mégis 

felelősen és körültekintően kell 

eljárnunk, ezért a nyilvános 

istentiszteletek 2021. március 8., 

hétfőtől az egyházmegye egész 

területén szünetelnek. Egyetlen 

kivétel a temetés, amelyet egyszerű 

formában, röviden, maximum 50 fő 

részvételével lehet megtartani, 

hacsak a hatóságok ennél kisebb 

létszámot nem írnak elő. 

2. A már felvett miseszándékok, sine 

populo (a nép részvétele nélkül)  

módon engedélyezetten elvégez-

hetők vagy az Egyházi Törvény-

könyv rendelkezése értelmében 

áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A 

híveket pedig arra bátorítjuk, hogy 

otthonról az interneten vagy a 

tömegtájékoztatás eszközein kapcso-

lódjanak be a szent cselekményekbe. 

3. A vasárnapi szentmisén való 

részvétel kötelezettsége alóli fel-

mentést jelen rendelkezéssel minden 

hívőnek visszavonásig megadom. 

4. A betegellátás, a gyóntatás és a 

rendkívüli áldoztatás tekintetében is 

mindenben kövessük az állami és 

egyházi járványügyi előírásokat. A 

rendkívüli helyzetre való tekintettel – 

szintén visszavonásig, azonnali 

hatállyal – lehetővé tesszük az 

általános feloldozás megadását a 

szokásos feltételekkel. 



 

 

5. Oktatási, szociális és egészségügyi 

intézményeinkben mindenben kö-

vessük az állami előírásokat. A ható-

ságokkal mindenben működjünk 

együtt és legyünk figyelemmel az  

általuk adott általános irányelvekre. 

6. A tavaszi bérmálásokról és a 

nagyheti szertartásokról később 

történik intézkedés. 

 

 Ternyák Csaba  egri érsek 

----------- 

HIRDETÉS 

 

 Március 8-a hétfőtől, a Mindszenti-templomban, a Zárdakápolnában és 

Sajóbábonyban, az Érsekfőpásztor járványveszélyre kiadott 

rendelkezése értelmében a nyilvános istentiszteleteket további 

intézkedésig szüneteltetjük. A közösségi programok is szünetelnek a 

plébánián.  

 A hívek nélkül bemutatott szentmiséket azonban hétköznap minden este 

6 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor a plébánia Facebook oldalán 

közvetítjük. Ez alkalommal elvégezzük a már beíratott miseszándékokat 

is. Kérjük, hogy így vegyenek részt a szentmiséken. 

 Az este 6 órakor közvetített szentmisék alatt Virágvasárnapig, három 

héten keresztül, nagyböjti beszédsorozatot tartunk. A rövid beszédeket 

első héten Juhász Ferenc atya, a második héten Molnár Attila atya és a 

harmadik héten Kovács József atya tartja. Használjuk fel az előttünk levő 

három hetet Húsvétra való lelki előkészületként! 

 A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától 

délután 5 órig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát 

is. A Plébánia Iroda csak délelőtt lesz nyitva 9 és 12 óra között. 

 Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden 

csütürtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között. 

  A gyermekek elsőáldozási és bérmálkozási felkészítését Online 

folytatjuk, amíg az iskolai tanítás meg nem kezdődik az intézményekben. 

 Az erre a hétre meghirdetett tartós élelmiszert minden nap 9 és 5 óra 

között a Millenniumi Teremben lehet leadni.  

 Az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák  javára gyűjtöttük 

perselyadományainkat. Az összeg 277.850-, Ft. lett. Isten fizesse meg 

nagylelkű adományaikat! 


