Fokozott járványhelyzeti istentiszteleti rend
A járványhelyzet kritikussá válása miatt Exc. Marton Zsolt Püspök atya a Váci Egyházmegye
területére elrendelte a nyilvános római katolikus istentiszteletek ideiglenes szüneteltetését március 8.
hétfőtől. Mostantól ezért a hétköznapi szentmiséket és templomi imádságokat is közvetítjük, hogy
mindenki otthonról tudjon kapcsolódni azokhoz. Csoportjainkat on-line folytatjuk a szokásos
időpontokban. A rendkívüli helyzet idején a vasárnapok megszentelhetők az on-line vagy televíziós
közvetítésekbe való bekapcsolódással és a lelki vagy legalább vágy-áldozással is.
A következő héttől ezért mi ezt a szabályt fogjuk követni: a templomi liturgiákon és imádságokon
ideiglenesen csak a sekrestyés és médiás lehet jelen (a Szent Három nap kivételével). A keresztutat
vezető csoportból max. egy vagy két ember lehet jelen, aki felolvassa / akik felovassák a választott
keresztúti imádságukat. Szentgyónást egyénileg egyeztetett időpontokban lehet az atyáknál végezni
(Laci atya: 20-823-17-19, András atya 30-563-91-32) és nagy betegekhez is kimegyünk. Március 13án, szombaton hittanos és ifjúsági nagyböjti on-line lelki napot tartunk cserkészeknek és nem
cserkészeknek egyaránt, melyre a cserkészcsapathoz nem tartozó hittanosok és ifisek itt iratkozzanak
fel péntek délig: farkas.laszlo@vaciegyhazmegye.hu, hogy elküldhessem a meghívót a programmal és
a gyónási/lelki beszélgetési időpontokat, melyre feliratkozhatnak.
Továbbra is lehet szentmisét íratni, hisz abban Krisztusnak az egyetlen és végtelen értékű áldozata
válik jelenvalóvá és gyümölcsözővé akkor is, ha személyesen nem tudnak most hívek részt venni
azon. On-line viszont minden egyes napon közvetítünk szentmisét, hétköznap is. Sőt bizonyos
imádságokat is. Az adott napra felvett miseszándékokat András atya és Laci atya nem biztos, hogy a
napnak ugyanabban az órájában fogják végezni, amikorra az be lett írva eredetileg, hisz most nem lesz
megtartva minden mise, de még aznap el fogják végezni és a közvetített szentmisék elején meg is
fogják említeni azt.
Kérjük a testvéreket, ha élőben szeretnék követni a közvetítéseket, akkor iratkozzanak fel mindkét
plébánia youtube csatornájára és/vagy László atya face-book oldalára, mert váltakozó lesz, hogy
mikor, melyik templomból melyik csatornán tudjuk az elő közvetítést biztosítani. A Feliratkozás vagy
az ismerősnek jelölés gombot kell megnyomni az alábbi linkekre kattintva. László atya viszont kéri,
hogy aki bejelöli Őt, az írjon is pár szót, hogy milyen céllal!
Szent Mihály Plébánia Dunakeszi: https://www.youtube.com/channel/UCUcHzv-fQREBjoNQKxyB6iw
Alagi Szent Imre Plébánia: https://www.youtube.com/channel/UCI80e0dgRgKrqhy_b4VbKgA
Farkas László: https://www.facebook.com/farkas.laszlo.946/

Március 8-tól március 14-ig az alábbi liturgiákat és imákat közvetítjük:
Hétfő

18.00 Szentmise a Nepomuki Szent János kápolnában
Közvetítés: Alagi Szent Imre Plébánia youtube

Kedd

18.00 Szentmise a Szent Mihály templomban
Közvetítés: Alagi Szent Imre Plébánia youtube

Szerda

7.00 Szentmise a Szent Mihály templomban
7.30 Szent József kilenced a Szent Mihály templomban
Közvetítés: Farkas László face-book

Csütörtök

17.00 Rózsafüzér Mogyorósi György testvérünkért, akit pénteken temetünk
17.30 Szentségimádás (benne a Szent József kilenceddel) a Szent Imre templomban
18.00 Szentmise a Szent Imre templomban
Közvetítés: Alagi Szent Imre Plébánia youtube

Péntek

17.15 Szent József kilenced a Szent Mihály templomban
17.30 Keresztút a Szent Mihály templomban
18.00 Szentmise a Szent Mihály templomban
Közvetítés: Farkas László face-book

Szombat

17.45 Szent József kilenced a Nepomuki Szent János kápolnában
18.00 Szentmise a Nepomuki Szent János kápolnában
Közvetítés: Alagi Szent Imre Plébánia youtube

Vasárnap

9.00 Szentmise a Szent Imre templomban felnőtteknek szóló prédikációval
Közvetítés: Alagi Szent Imre Plébánia youtube
10.30 Szentmise a Szent Mihály templomban gyerekeknek szóló prédikációval
Közvetítés: Szent Mihály Plébánia Dunakeszi youtube
16.30-17.00-ig Imaóra a Nepomuki Szent János kápolnában
17.00 Rózsafüzér a Nepomuki Szent János kápolnában
17.30 Szent József kilenced a Nepomuki Szent János kápolnában
Közvetítés: Alagi Szent Imre Plébánia youtube

A lelki áldozás feltétele, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyünk (vagyis a Szentlélek Isten
bennünk lakozzon), amit a keresztség által kaptunk, de súlyos (halálos) bűnnel elveszítünk és a
megtérő Szentgyónással vagy annak lehetetlensége esetén a tökéletes bánat felindításával nyerünk
vissza. A tökéletes bánat magában foglalja azt a szándékot is, hogy felhagyunk a vétkekkel és amint
lehet a Szentgyónásban is megvalljuk bűneinket. A lelki áldozás a szentségi szentáldozáshoz hasonló,
de nem azzal azonos kegyelmet közvetít, s nem teszi szükségtelenné azt.

A vágy-áldozást azok végzik, akik pl. kereszteletlenségük vagy valamilyen erkölcsi rendezetlenség
miatt még nem vehetnék szentségileg magukhoz az Úr Jézus Krisztus Szent Testét (vagy pl. csak
életveszélyes műtét előtt), de erős a hitük és a vágyuk az oltáriszentségi Jézus iránt. A vágy áldozás is
közvetít valamilyen kegyelmet, de nem azonos mértékűt mint a lelki áldozás és főleg mint a
szentáldozás.
Imádság a lelki vagy vágy áldozáshoz, melyet akkor a legjobb imádkozni, amikor a közvetített
Szentmisén épp a szentáldozásra készülünk fel egy rövid csendben:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban
szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon
magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
TÖKÉLETES BÁNAT: Fontos tudni, hogy az Anyaszentegyház ősi gyakorlata és hite szerint Isten
készen áll, hogy akár súlyos bűneinket is megbocsássa, már a szentségi gyónást megelőzően is,
amennyiben tökéletes bűnbánatunk van, vagyis őszintén és Jézus iránti szeretetből bánjuk bűneinket és
nem a pokoltól való félelem miatt, hanem amiatt, mert fájlaljuk, hogy Jézust bűneinkkel megsebeztük,
hogy egy ekkora szeretetet képesek voltunk megsérteni. Amennyiben tökéletes bánatunk van, Jézus
azon nyomban megbocsátja bűneinket, de csak akkor, ha megtérésünk szándéka teljes, vagyis
magában foglalja az elhatározást, hogy amint lesz rá lehetőségünk (ha már gyónhatunk), első adandó
alkalommal meg is gyónjuk a bűneinket, s ezzel helyreállítjuk a köteléket nemcsak Istennel, hanem az
Egyházzal is. A bűn soha nem magánjellegű. A súlyos (halálos) bűnök nemcsak Istennel, hanem a
testvéri közösséggel, az Egyházzal is szakítást jelentenek, és még titkos bűneink is gyengítik a többi
keresztényt, így tőlük is bocsánatot kell kérnünk az Egyház képviselőjén keresztül, aki egyben
Krisztus képviselőjeként a feloldozást adja és kinyilvánítja.
Minden szavára figyelve imádkozz el az imádságot, amit a Püspöki Konferencia a tökéletes bánat
felindításához javasol!
Imádság tökéletes bánatért
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 a szándékot,
hogy a Te kegyelmeddel Téged,
szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem
bántalak,
és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem! Ámen.

Imádság a betegekért:
Mennyei Atyánk, ki Fiad szenvedésével váltottad meg az emberiséget hozz gyógyulást és megtérést a
járvány csapásából! Betegek Anyja, Boldogságos Szűz Mária, virrassz Jézussal a földkerekség minden
betegének ágya mellett!
Azok mellett, akik haláltusájukat vívják.
Akiknek semmi reményük sincs a gyógyulásra.
Akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak.
Akiket senki sem ápol, mert nincs pénzük.
Akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük.
Akiknek pihenni kellene, de mégis dolgoznak.
Akik nyugtalanul hánykolódnak fekvőhelyükön.
Akik a hosszú éjszakákat nyitott szemmel töltik.
Akiket betegségükben még családi gondok is kínoznak.
Akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről!
Akik nem hisznek a túlvilágban és Istent átkozzák,
mert nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett.
Jézus Krisztus, Te tudod mi a szenvedés, hisz a mi betegségeinket Te hordoztad és a mi bűneinkért ért
utól Téged a büntetés. A Te sebeid által meggyógyulunk. Virrassz a földkerekség minden betegének
ágya mellett és hozz gyógyulást!

