
 

 

 

Ikt.sz.: 231/2020 

Tárgy: tájékoztató rendtársaknak 

Kedves Rendtársak! 

Biztos, hogy az előttünk álló időszak sok nehézséget hoz magával, előre nem látható feladatokkal találkozunk, 

sok bölcsességet és áldozatot kívánó kihívásokkal fogunk szembesülni. Érezzük az előttünk álló ismeretlen jövő 

súlyát, ami talán félelemmel, szorongással tölt el bennünket. Ma mindenki ezt éli meg az országban. Ebben a 

helyzetben különösen fontos, hogy mindnyájan nagy igyekezettel segítsünk-támogassunk mindenkit. Az Úr azt 

a küldetést adja most nekünk, hogy erős hittel és lélekkel támasza legyünk egymásnak és a ránk bízottaknak. 

Ahogyan ti is követitek a híreket, láthatjátok, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszába lé-

pett, így a következőket rendelem el: 

1. Mindenben tartsuk be az állami, egyházi hatóságok utasításait. 

2. Minden rendtag tartózkodjon abban a rendházban, ahová a helyezése rendelte, azt lehetőség szerint 

ne hagyja el („maradjon mindenki otthon”), de természetesen egészségünk megőrzése érdekében sé-

táljunk, mozogjunk a szabad levegőn, de ne csoportosan. 

3. Minden személyes kontakttal járó tevékenységet (különóra, hittan, lelkivezetés, szentségi felkészítés) 

az iskolai aktivitáshoz hasonlóan függesszünk fel, azokat távkapcsolat segítségével folytathatjuk to-

vább, ha szükséges. 

4. Ahol erre lehetőség nyílik, online miseközvetítéssel segítsük katolikus testvéreinket, hogy így is kap-

csolódni tudjanak egymáshoz az imádságban, illetve ajánljuk nekik a tévé miseközvetítéseit. 

5. A 70 év feletti rendtagok, a kormány utasításai értelmében és püspöki konferencia mai rendelkezései-

nek fényében, mától nem misézhetnek, nem szolgáltathatnak ki szentségeket a rendházon kívül. Le 

kell mondaniuk misézési vállalásaikat, a rendházban nem fogadhatnak gyónókat, lelki vezetetteket. 

6. A házfőnökök és a témában tapasztaltabb rendtagok segítsék – főleg idősebb – rendtársainkat, hogy 

ismerjék azokat az infokommunikációs eszközöket, amelyekkel mégis tudnak kapcsolatot tartani má-

sokkal. 

7. Ha valamilyen halaszthatatlan okból mégis utaznunk kell, lehetőleg ne tömegközlekedéssel tegyük. 

Jelenleg rendkívüli helyzetben élünk, napról napra változik a helyzet, ezért a szokottnál is fontosabb, hogy 

figyeljünk egymásra és a ránk bízottakra. 

A járvány terjedése miatt folyamatosan változtatnunk kell életvezetésünkön és működésmódunkon, tehát 

biztos, hogy a jövőben további tájékoztató leveleket, kéréseket küldünk majd nektek. 

Levelemhez csatolom a tartományfőnökségi dolgozóknak kiadott tájékoztató levelet, a generális atya körleve-

lét és a püspöki konferencia mai közleményét. Bármilyen kérdés esetén továbbra is állok rendelkezésetekre. 

2020. március 17. 

Rendtársi szeretettel: 

 

 

Szilvásy László 

tartományfőnök 


