Tisztelt Kisszállási Polgárok!
Kedves Testvérek!
A Püspöki Kar Közleményét szeretném közzé tenni. Illetve a Kisszállási Egyházközség
konkrét rendelkezéseit.
Mivel nem tarthatunk nyilvános szentmiséket, így vasárnap sem lesz szentmise. A felvett
szentmiseszándékot az engedélyezett magán szentmisén mondjuk el.
Határozatlan ideig minden más közös imádság elmarad. Így a keresztút, litánia, keresztelés,
esküvő. A nagyböjti lelkigyakorlat is elmarad.
Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
Lelkiség
A húsvéti szentgyónás elvégzésének módja még szervezés alatt. Várjuk a Püspöki kar
hivatalos engedélyét az általános feloldozással kapcsolatban.
AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS
Az általános feloldozás (lat. absolutiogeneralis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája,
melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban,
mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát
rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök
engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön
általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban
megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek
kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö.
CIC 961–963. kán.)
A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA
A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök
megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s
egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények
között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges.
Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik,
fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritioperfecta), s Isten bocsánatát így is
elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a
mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)
Ima a tökéletes bánat fölindításához:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon
megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind
ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom
bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos
Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös
törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az
eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek

velem! Ámen.
Lelki szentáldozás módja, mivel fizikailag nem lehetünk jelen a szentmisén.
LELKI ÁLDOZÁS
A lelki áldozás (lat. communiospiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem
tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás
kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a
hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.
Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen
házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.
Ima a lelki áldozáshoz:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled
élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok
lenni életemben és halálom után is. Ámen.
Isten védelmét és áldását kérem a település minden egyes lakójára!
Bolvári János plébános
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés? – Összegyűjtöttük a lehetőségeket
A koronavírus-járványra való tekintettel hazánkban is veszélyhelyzet lépett érvénybe. A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a nyilvános szentmisék március 22étől elmaradnak. Ezért különösen is fontos, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk a
szentmisék közvetítéséről, hogy a hívek megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek.
Napi és vasárnapi szentmise-közvetítések
MTVA
Március 22-én nagyböjt 4. vasárnapi szentmisét közvetítnek 9 órakor a Duna TV-n az óbudai
Szent József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Füzes Ádám
esperes, a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet igazgatója.
Március 22-től a Kossuth rádió átveszi a Magyar Katolikus Rádió vasárnap délelőtti (10 óra)
miséjét.
Apostol TV
Hétfőtől szombatig 8 és 17 órakor, vasárnap 10 és 17 órakor.
Nézhető az interneten az www.apostoltv.hu oldalon.
EWTN/Bonum TV
Mindennap (magyar nyelven) 8.30 élő közvetítés; 12.00 (ism.), 17.00 (ism.), 20.00 (ism.).
Mindennap (angol nyelven) 14.00: EWTN Daily Mass – élő közvetítés az EWTN
központjából, Alabamából (USA).

Megtalálható a nagyobb kábelszolgáltatók csatornakiosztásában és nézhető az interneten
a www.katolikus.tv oldalon.
Magyar Katolikus Rádió
Minden hétköznap reggel 7 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor
Március 22-től a Kossuth rádió átveszi a katolikus rádió vasárnap délelőtti (10 óra) miséjét
Hallgatható interneten a www.katolikusradio.hu honlapon.
Szent István Rádió – Eger
Hétfőtől szombatig reggel 7 és 17 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor az Egri Érseki
Papnevelő Intézetből.
Hallgatható interneten a www.szentistvanradio.hu honlapon.
Mária Rádió
Hétköznap 9 órakor, szombaton 18 órakor, vasárnap 10 órakor.
Hallgatható az interneten a www.mariaradio.hu oldalon.
Felvidéki Mária Rádió
Hétköznap 15 és 18 órakor, vasárnap 9 órakor.
Hallgatható az interneten a www.mariaradio.sk oldalon.
Erdélyi Mária Rádió
Hétfő, szerda, péntek: 18 óra (magyar idő szerint 17 óra)
Kedd, csütörtök, szombat: 8 óra (magyar idő szerint 7 óra)
Vasárnap délelőtt és délután
Hallgatható interneten a www.mariaradio.ro honlapon.
Görögkatolikus Médiaközpont
Minden szerdán és pénteken közvetítenek Előre Megszentelt Áldozatok Liturgiát és minden
vasárnap Szent Liturgiát. A pontos időpontok és a közvetítések a médiaközpont Facebookoldalán keresztül érhetők el.
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Megtestesülés-templomból (Debrecen), a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség
szervezésében
Vasárnap 19.30-kor az egyetemi lelkészség Facebook-csatornáján
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Angyalföldi Szent Mihály-templom
Vasárnap 10 órakor a Papifrankó YouTube-csatornáján
Istenhegyi Szent László-templom
Vasárnap 9 órakor a plébánia Facebook-csatornáján
Nyíregyházi Egyházmegye
Máriapócs Nemzeti Kegyhely
Egész napos Youtube-közvetítés
Hétköznapi liturgikus rend: imaóra (H: 8.30, K-P: 7.30), 17.00 Szent Liturgia, utána
vecsernye
Vasárnapi és ünnepi liturgikus rend: 9.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 Szent Liturgia,
utána vecsernye
Nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház

Egész napos YouTube-közvetítés
Hétköznapi liturgikus rend: 06.45 Szent Liturgia, 07.30 Imaóra, 17.30 Szent Liturgia, 18.15
Vecsernye
Szombat: 06.45 Szent Liturgia, utána Imaóra, 17.30 Szent Liturgia, utána előesti nagy
Vecsernye
Vasárnap: 06.30 Szent Liturgia, 07.15 Utrenye, 08.30 Szent Liturgia, 10.00 Szent Liturgia,
12.00 Szent Liturgia, 17.30 Szent Liturgia, 18.30 Vecsernye
Ünnepnap: 06.30 Szent Liturgia, 08.45 Utrenye, 10.00 Szent Liturgia, 17.30 Szent Liturgia,
18.30 Vecsernye
Pécsi Egyházmegye
Szent Péter- és Szent Pál-bazilika (Pécs)
Hétköznapokon 7.00 óra, vasárnap 10.00-tól az egyházmegye YouTube-csatornáján
Szeged-Csanádi Egyházmegye
Móravárosi Szent Kereszt-templom (Szeged)
Kedd-szombat 16.00, vasárnap 10 óra a plébánia Facebook-oldalán
Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség
Vasárnap 20.00 a lelkészség Facebook-oldalán
Váci Egyházmegye
Szentlélek-templom (Veresegyház)
Vasárnap 8.00 órakor a plébánia Facebook-csatornáján
Veszprémi Főegyházmegye
Szent Mihály-bazilika (Veszprém)
Hétköznapokon 18 óra, vasárnap 10.30-tól a főegyházmegyeYouTube-csatornáján
Online közvetítések a Ferences Rendtartomány templomaiból
Budapest, Országúti Ferencesek
Vasárnap 6.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 16.00, 18.00 és 19.30
A miséket online közvetítik az orszagutiferencesek.hu/online-kozvetites/ oldalon keresztül.
Pasaréti Ferences Plébánia
Vasárnap: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 12.30, 16.30, 18.00 és 19.30
A miséket online közvetítik a plébánia facebook-oldalán és honlapján
(http://pasaret.ofm.hu/aktualis-hirek).
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely
Vasárnap 9.00 és 11.00
Közvetítés az alábbi linken: http://szentkut.diapro.hu
Erdélyi és felvidéki YouTube-közvetítések
Csíksomlyói kegytemplom
Minden vasárnap 10.30-tól (magyar idő szerint 9.30-tól) YouTube-közvetítés
Kolozsvári ferences templom
Vasárnap 9 és 12 órától (magyar idő szerint 8 és 11 órától), valamint kedden 8 és 18 órától
(magyar idő szerint 7 és 17 órától) YouTube-közvetítés
Dunaszerdahelyi Szent György-templom
Vasárnap 9 órától YouTube-közvetítés

