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Krisztusban Kedves Testvéreink! 
 

Ahogyan állami, úgy egyházi/egyházmegyei szinten is beléptünk az új 

típusú koronavírus fertőzés elleni védekezés második szakaszába. 

Lelkipásztorkodásunk ezek után is az eddig megszokott - online - 

módon zajlik. Főegyházmegyénkben, így egyházközségeink számára 

is, Dr. Ternyák Csaba egri érsek 2020. május 4-én kelt határozatához 

igazodva, felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy:  

 

 Szentmise közvetítése a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

kápolnájából, a Facebook-csoportban: hétfőtől-szombatig: este 18 

órai; vasárnap: délelőtt 11 órai kezdettel. 

 

 A jelenlegi időszakban minden héten egy alkalommal 

miseszándék született, amelynek imáit és szövegeit az 

Anyaszentegyház a COVID-19 járvány megfékezésére 

vonatkozóan fogalmazott meg és hozott hivatalosan 

nyilvánosságra. Az első alkalomra sor került ma este 18 órakor. 

 

 Május hónapban: H-P: 17:45-kor; V: 12:00-kor Lorettói litániát, 

illetve a hagyományos értelemben vett májusi ájtatosságot 

imádkozzuk el. 

 

 Prédikációk kerülnek fel a Facebook-csoportba és a plébánia 

internetes elérhetőségére: www.tfplebania.hu 

 

 Délután 15 órakor, nem virtuálisan, hanem lelki kötődésben, 

imádkozzuk otthonainkban az Irgalmasság Rózsafüzérét. 

 

 Érsek Úr felhív bennünket az egyéni megoldások kerülésére, ami 

most nagy kísértést jelenthet, de ugyancsak veszéllyel jár. 

Legyünk körültekintőek - vigyázzunk a "miseturizmussal". 

 

 Gyóntatás helyett az általános feloldozás lehetősége érvényes, 

ami a szükségállapotra való tekintettel megadja a feloldozás és a 

bűnbocsánat kegyelmét, és amennyiben lehetőség adódik rá, 

http://www.tfplebania.hu/?fbclid=IwAR3xQFVT4fmhfij0fmixtD6ezkuSr84uC_jlAVXy86JONC8aIYK6jPCI4vg
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személyesen kell, hogy pótolja a szentgyónást, de addig is 

semmiben nem csonkulunk meg a bűnbocsánat szentségének 

hatását és érvényességét tekintve. 

 

 Amennyiben szükséges, telefonos lelkisegély-szolgálatot is 

tudunk biztosítani. 

 

 Irodai szolgálatot teljesítünk minden hétköznap reggel 8:30-12:30 

között. Most, hogy "lazítások" kerültek bevezetésre, szeretettel 

várjuk a Kedves Testvéreket, amennyiben egyházi ügyeikkel 

kapcsolatosan szeretnének eljárni (szentmise-szándék, temetési 

szertartással kapcsolatos ügyintézések, egyházadó befizetése, 

dokumentumok kikérése, stb.) - Kérjük, hogy a hatályban lévő 

állami rendeleteknek megfelelően, egyszerre egy ügy 

lebonyolítását intéző személy (személyek) tartózkodjon 

(tartózkodjanak) az irodában, a többiek - ha úgy adódna - a 

folyosón, illetve a plébánia udvarán várakozzanak. A hatályban 

lévő rendelkezéseknek megfelelően szájmaszk viselése kötelező! 

 

Kérjük a Kedves Testvérek türelmét! Együtt tartsunk ki a béke és az 

egység kötelékében. Minél hosszabbnak érezzük ezt a böjti időszakot, 

annál nagyobb örömben fogjuk ünnepelni az első közösen elimádkozott 

szentmisét. 

 

Szeretettel ölelnek benneteket lelkipásztoraitok: 

Béla atya és Sanyi atya 
 


