
„Istennek nemcsak lennie: nem-lennie is kell. Tudnia kell nem-lenni a teljesség és 

tökéletesség jegyében.” (Halmai Tamás) 

Virtuslevelek 08. – 2020. Húsvét 5. vasárnapja 

A makói katolikus közösségek tagjainak 
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Kedves Testvérek! 

Épp hét hete, március 21-én tarthattuk az utolsó nyilvános szentmisénket. Akkor az 

Oltáriszentséget – még nem tudtuk, mennyi időre – de „be kellett zárnunk” a 

tabernákulumba. Olyan volt ez a gesztus, mint nagypéntek délutánján Jézus sírjának 

lepecsételése. Azon a szentmisén többen a könnyeikkel küszködtek. Senki sem tudhatta, 

meddig fog tartani ez az ingoványos útszakasz. Azóta egy meghosszabbított nagyszombatot 

éltünk át a Jézussal való fizikai találkozás lehetősége nélkül. A zavaros helyzetben kisvártatva 

mégis kiderült, hogy azért magunkhoz vehetjük Őt, ha nem is mise keretében. A lelki áldozás 

tényét és módját, pontos hátterét és jelentését sokak számára még így is homály fedi. Ez 

nem a mi hibánk. Nem kaptunk segítséget abban, hogy mihez kezdjünk. Csak a Lélek csöndes 

fuvallataira hagyatkozhattunk.  

A plébániai közösség mindazonáltal épülni tudott: naponta szentségimádás, 

adományosztások, látogatások, videóüzenetek, televíziós misék, telefonhívások, stb. Több 

önkéntes segítségével így próbáltuk tartani a lelket egymásban. Köszönöm mindazoknak, 

akik kreatívak és leleményesek voltak az emberekhez való odafordulásban. 

Most mindenesetre lehetőségünk van újból együtt, közösségben, nyilvánosan ünnepelni az 

Eucharisztiát. Istennek legyen hála! A hétköznapi misék rendje kicsit változik, a 

szentségimádásokat pedig megtartjuk minden nap – ránk fér az ima. Kérem, figyelmesen 

olvassuk el az alábbiakat. 

Zoltán atya 

 

Az új rendelkezések értelmében különösen kell figyelnünk a vasárnapi szentmisék 

létszámára. Kérem, otthonról mindenki időben induljon el. 

A szentmisék beosztása ezért az alábbiak szerint alakul: 

Vasárnap: 



9 óra: Belvárosi templom (szentély és hittanterem) – maximum 60 fő 

11 óra: Újvárosi templom – maximum 100 fő 

18 óra: Szervita kápolna – maximum 40 fő 

Hétfő, kedd, szerda: 18 óra – Szervita kápolna 

Csütörtök, péntek, szombat: 18 óra – Belvárosi templom (szentély és hittanterem) 

 

A részletekről a Püspök Úr az alábbiak szerint rendelkezett: 

Kedves Paptestvérek! 

 

 A koronavírus járvány okozta vészhelyzetben átléptünk a védekezés második 
szakaszába. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében ez többek között azt jelenti, hogy 2020. 
május 9-én estétől ismét lehetőség van templomainkban az eukarisztia, a szentmise 
ünneplésére a hívő közösség részvételével, a polgári hatóságok előírásainak betartásával. 

 Különösen a következőkre hívom fel a figyelmet: 

• A szenteltvíztartó legyen üres, száraz, gyakran fertőtlenített (mivel sokan 
gépiesen, rutinból is hozzáérhetnek). 

• A templom bejáratánál kézfertőtlenítésre alkalmas szer legyen elhelyezve. 

• 65 év feletti hívek nincsenek „eltiltva”, de lehetőleg ne vegyenek részt a 
szentmisén saját érdekükben és a közösség védelmében. Ajánljuk a 65 év feletti 
híveknek, hogy kérjenek meg egy családtagot, szomszédot vagy ismerőst, hogy 
képviselje őket a szentmisén. 

• A szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés továbbra is 
érvényben van mindenki számára. 

• Szájmaszk használata kötelező (a pap és a kántor kivételével). 

• Lehetőleg minél kevesebb közösségi ének legyen a szentmisén. 

• Csak minden második padot vagy széksort használják, megfelelő (2 m) 
távolság betartásával. Szorosan egymás mellett csak az egy háztartásban élők 
üljenek. 

• Az áldoztatás csak kézbe történhet, úgy hogy az áldoztató ne érjen az áldozó 
kezéhez. Az áldoztatónak szájmaszkot kell viselnie áldoztatáskor (a papnak is). 

• Perselyezés ne legyen, az adományokat a szentmise végén a kijárat közelében 
elhelyezett gyűjtőládába vagy kosárba tegyék a hívek. Érdemes ott a plébánia 
bankszámlaszámát feltüntető lapokat is elhelyezni, mely rámutat a banki 
átutalás lehetőségére. 



• Az általános feloldozás továbbra is lehetséges, akár a szentmise bevezető, 
bűnbánati részében is, ott viszont tilos, ahol televíziós, vagy internetes 
közvetítés van. 

• A szentmisében az Úr imáját követően a béke jele ne a kézfogás legyen, hanem 
az egymás felé történő fejhajtás. Erre mindig előre hívjuk fel a figyelmet. 

• - Ahol a körülmények lehetővé teszik (különösen ahol a nyári időszakban 
egyébként is szokás) az időjárás függvényében lehetőség szerint szabadtéren 
legyen a szentmise a biztonsági előírások betartásával. 

• Temetéseken a ravatalozó használata továbbra is tilos. A ravatalozó előtt 
amennyiben elegendő szabad terület van, lehet végezni a szertartást a 
védőtávolság betartásával. A sírnál is hívjuk fel a figyelmet a megfelelő 
távolság megtartására. 

• A járványhelyzetre vonatkozó többi rendelkezés változatlan. 

Szeged, 2020. május 8.    Dr. Kiss-Rigó László püspök 

 

 

Hírek, hirdetések 

Vasárnap 9 órától a Városi Televízióban, valamint a plébánia facebook oldalán az otthon 

maradók számára megtekinthető a vasárnapi szentmise.  

A kórház kápolnai misék további rendelkezésig elmaradnak. 

Az esti szentmisék előtt egy órával minden nap szentségimádást végzünk. 

Májusban az esti misék után a loretói litániát imádkozzuk. 

Az Élő Víz kiadványok Belvárosról és a kápolnából a szentmisék után elvihetők. 

Imádságban továbbra is hordozzuk a közösség minden tagját, különösen a betegeket, az 

időseket, s városunk minden lakóját! 

 

Segítség az egyéni és közös imához otthonra 

IMÁDSÁG LELKI ÁLDOZÁSHOZ:  

Ó Jézusom, lábaidhoz borulok és eléd hozom megtört szívem töredelmét, mely 
semmiségének tudatában megalázkodik szent jelenlétedben. Imádlak Téged szereteted 
szentségében, a felfoghatatlan Eucharisztiában. Vágyom arra, hogy befogadjalak Téged 
szívem szegény hajlékába. Amíg várok a szentségi áldozás kegyelmére, lélekben akarlak 
magamhoz venni. Jöjj hozzám, én Jézusom, hogy én is hozzád mehessek! A szereteted gyújtsa 
lángra egész lényemet az életben és a halálban. Hiszek Benned, remélek Benned, szeretlek 
Téged. Ámen. (Isten Szolgája, Rafael Merry del Val bíboros) 



 

 

Könyörgés a járvány idején 

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért is 

imádkozzunk, testvérek, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: életünkben és 

halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya. Mindenható, örök Isten, 

tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országodba az 

elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus 

Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedéskelyhét. Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk 

atyai gondviselésedben. Krisztus, a mi Urunk által.– Ámen. 

 

Ferenc pápa imája Szűz Máriához 

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja...” 

A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, 
hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve. 

Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus-járványra; erősítsd meg az 
eltévelyedetteket és azokat is, akik elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket siratják, 
amely önmagában megsebzi a lelket. Támogasd a megbetegedettek miatt félelemmel 
küzdőket, azokat, akik a fertőzés megakadályozása miatt nem lehetnek közel beteg 
szeretteikhez. Töltsd el bizalommal azokat, akik szoronganak a bizonytalan jövő, a gazdasági 
és munkahelyi következmények miatt. 

Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk Istennél, az irgalmasság Atyjánál, hogy 
véget érjen ez a kemény próbatétel, és hogy visszatérjen a remény és a béke horizontja. 
Mint Kánában, járj közben isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse meg a betegek és az 
áldozatok családjait, és nyissa meg szívüket a bizalomra. 

Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi dolgozókat, az önkénteseket, akik a 
jelenlegi szükséghelyzet frontján küzdenek, életüket is kockáztatva. Kísérd hősies 
küzdelmüket, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget. 

Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket, és légy a papok mellett, akik 
lelkipásztori buzgósággal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkinek segítséget 
és támogatást nyújtani. 

Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy megfelelő megoldásokat 
találjanak a vírus legyőzésére. 



Segítsd a nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek; 
támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági 
megoldásokat keresnek, előretekintően és a nagylelkűség szellemében. 

Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét, hogy a fegyverkezés növelésére 
és tökéletesítésére szánt hatalmas összegeket a jövőben inkább a hasonló katasztrófák 
elhárításának tanulmányozására fordítsák. 

Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás érzetét, a mindenkit 
egyesítő kötelék tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és 
nyomorúság enyhítésére. Erősítsd a hitben való szilárdságot, a szolgálatban való kitartást és 
az imádságban való állhatatosságot. 

Ó Mária, szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört gyermekeidet, és nyerd el, hogy az 
Isten mindenható kezével szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, hogy az élet 
derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásba. 

Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz utunkon, ó áldott, ó 
drága, ó édes, szép Szűz Mária! Ámen. 

 


