
KEDVES TESTVÉREK! 
Örömmel és hálával köszöntöm a kedves testvéreket. 

A koronavírus járvány miatti állami korlátozások enyhítésével lehetőség nyílt arra, hogy 
egyházközségünkben megváltozott módon ismét beinduljon az élet. 

FELELŐSSÉGÜNK TUDATÁBAN A KÖVETKEZŐ REND SZERINT 
TUDJUK MŰKÖDTETNI PLÉBÁNIÁNK ÉLETÉT: 

– az alábbi rendelkezések 2020. augusztus 15-ig érvényesek – 
miserend: 

• hétköznap és szombaton: 18 óra 
• vasárnap: 10, ½ 12 és 18 óra 

Mindemellett a templom 7–19 óra között minden nap nyitva tart! 

a szentmisén való részvétel – mindenkire kötelező érvényű – szabályai: 
• a szájat és az orrot eltakaró maszk (kendő) viselése a templom egész területén; 
• a templomba való érkezéskor kézfertőtlenítés a bejáratnál elhelyezett 

fertőtlenítőszer használatával; 
• min. 2 méter távolság megtartása a többiektől (családtagokra ez nem vonatkozik) 

a szentmiséhez kötődő további tudnivalók: 
• továbbra is elmarad a békeköszöntés kézfogással; 
• a nyelvre való áldozás továbbra sem engedélyezett; 
• a miséző pap az áldoztatás megkezdése előtt kézfertőtlenítést végez; 
• a perselyadományokat a kijáratnál elhelyezett kosárkákban kérjük elhelyezni, vagy 

banki átutalással a Belvárosi R. K. Plébánia 11735005-20105059 (OTP) számlaszámára; 
• a ki- és bejáratoknál a csoportosulást elkerülendő, csak a két hátsó ajtón lehet majd 

közlekedni (az oldalajtókat zárva tartjuk); 
• az idős, beteg, félelemmel küszködő testvéreinkre továbbra is érvényes a főpásztor 

felmentése a vasárnapi misehallgatás kötelezettsége alól 

Egyéb fontos tudnivalók: 

Miseszándék: 
A fölvett miseszándékokat lelkipásztoraink zárt templomban a testvérek szándékára elvégezték. 

Gyóntatás: 
A fennálló járványveszélyre való tekintettel gyóntatás nincs templomunkban. Ha mégis 
valakinek sürgős a szentgyónás, akkor egyénileg megbeszélt időben, külön teremben, a két 
méter távolságot betartva, nagy légterű helyiségben végezheti el a szentgyónását. Maszk 
használata ekkor is kötelező. 

Betegellátás: 
Betegellátás háznál csak halálveszély esetén megengedett. Klinikákra sürgős esetben azonnal 
megyünk, az előírásokat betartva szolgáltatjuk ki a szentségeket. 

Temetés: 
• a temetőkben a járványügyi szabályok megtartásával végezzük a temetéseket, az 

előírásokat a temetők ismertetik a hozzátartozókkal; 
• a temetési szentmisét 17 órakor tudjuk végezni a megfelelő szabályok betartásával; 
• az altemplomi temetéseket a plébániánkon megbeszéltek szerint végezzük, 

természetesen itt is az érvényes járványügyi előírások betartásával 



Esküvő: 
Az esküvőket a plébánia hivatalban kell egyeztetni. Az adott szabályokról ott tájékoztatják a 
jelentkező párokat. 

Keresztelés: 
Keresztelés a plébánián előre egyeztetett vasárnapon, a fél 12-es mise után, kb. 12:30 órai 
kezdettel történik, a járványügyi szabályok betartásával. 

A Belvárosi Plébánia irodai nyitvatartása az alábbiak szerint változik: 
• hétköznap 8–10 óra között van ügyfélfogadás, az irodában egyszerre csak két fő 

tartózkodhat; 
• telefonügyeletet tartunk, de kérjük, hogy csak fontos ügyekkel forduljanak irodai 

munkatársunkhoz 

További tudnivalók: 

A hitoktatás – amint az elmúlt hetekben – továbbra is online történik az országos 
előírásoknak megfelelően. 

Nyári táboraink (családos és napközis) szervezés alatt állnak, az időpontokról és a 
jelentkezésről egy bővebb tájékoztató levelet fogunk kiküldeni a napokban. Az ezzel 
kapcsolatban felmerülő kérdéseket a program@szegedidom.hu e-mail címen tehetik fel az 
érdeklődők. 

Közösségeink újbóli elindításának lehetőségeiről a közösségvezetők fogják értesíteni a 
tagokat, ezzel kapcsolatban náluk lehet majd érdeklődni. 

Az elmúlt hetekben a hívek támogatása nélkül a plébánia anyagi helyzete megrendült, 
munkatársaink felére-negyedére csökkentett munkabérét sem tudjuk biztosítani májustól. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a járvány a legtöbbünknek anyagi gondokat is hozott, mégis 
kérjük, aki teheti – a lelkieken túl –, anyagilag is segítse a Belvárosi Plébánia életének 
újraindítását! (Az adományozáshoz szükséges adatokat a www.fogadalmitemplom.hu 
honlap címen találják. Köszönjük!) 

 
Bízunk abban, hogy ez a nehéz időszak hamarosan elmúlik. Ez a próbatétel segítsen minket 
annak megélésében, hogy közös erővel, Krisztusba vetett bizalommal tudjuk egymást 
segíteni és megerősödünk keresztény hivatásunkban. 

 

Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk 
való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz 
gyermekeidre, akik  nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, 
erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől 
és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj 
bölcsességet, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkénteseknek, 
az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, 
ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval 
és Szentlélekkel.  Ámen. 

 

Kelt: Szeged, 2020. május 4. Kondé Lajos 
 plébános 

” 


