A Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség közleménye
Mint Magyarország egész területén mindenhol, a koronavírus miatt meghirdetett
veszélyhelyzetben jelenleg a Sárbogárd város területén levő katolikus templomokban sem
tartható nyilvános liturgia (szentmise, igeliturgia, keresztút).
A templomok azonban nem zárnak be, magánimádság céljából látogathatók a következő
időpontokban (a szentmisék és a keresztút idejében):
Sárbogárd:
szerdán és pénteken: 8-9 óra között
pénteken: 17-18 óra között (a keresztút időpontjában)
vasárnap: 9-10 óra között
Sárszentmiklós:
vasárnap: 11-12 óra között
Pusztaegres:
pénteken: 15-16 óra között (a keresztút időpontjában)
vasárnap: 15-16 óra között

Kérjük, hogy ebben az esetben is körültekintően járjon el mindenki: a templomban
egymástól távol foglaljunk helyet, az imádság végeztével ne beszélgessünk. Aki betegnek érzi
magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy ne látogassa a
templomot és mielőbb forduljon orvosához, valamint semmiképpen ne menjen közösségbe.
Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra!
A fennálló helyzet miatt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felmentést ad a vasárnapi
szentmisén való részvétel kötelezettsége alól mindenki számára.
A személyes részvétel helyett a katolikus hívők a médiumokon keresztül (televízió, rádió,
online közvetítések) tudnak bekapcsolódni a vasárnapi és ünnepnapi szentmisékbe. Ezek
időpontjairól a műsorújságokból, a televízióból, a rádióból, valamint az internetről
tájékozódhatunk.

A nyilvános liturgiák közül egyedül a temetés végezhető, amelyet szigorúan egyszerű
formában, röviden kell megtartani a jelen egyházi rendelkezés szerint. Ez azt jelenti, hogy
csak az hangozhat el rövidítve, amit a szertartáskönyv tartalmaz. Kérjük, hogy lehetőség
szerint csak a szűk család vegyen a temetésen részt, a megfelelő járványügyi előírásokat
betartva.
A plébánia jelenleg ügyeleti rendben működik. Kereszteléssel, házasságkötéssel, gyónással
vagy bármilyen kérdéssel kapcsolatosan kérjük, hogy a következő telefonszámokat hívják:

06-30-219-68-12

vagy

06-30-219-68-16

***
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére
vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban.
Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra,
főleg beteg és idős embertársainkra.
Isten áldjon és őrizzen mindenkit!
Mészáros János
c. apát plébános

