Prot. N. 154/20

DEKRÉTUM
COVID-19 járvány idejére
Figyelembe véve a COVID-19 okozta járvány gyors terjedését, és tekintettel
azokra az észrevételekre, amelyek a Püspöki Konferenciáktól érkeztek, a
Kongregáció frissítést ad azokhoz az általános elvekhez és tanácsokhoz, amelyeket a
püspökök számára adott, 2020. március 19-én kelt dekrétuma tartalmazott.
Mivel Húsvét dátuma nem helyezhető át, a betegségtől sújtott országokban,
ott, ahol korlátozásokat vezettek be a személyek gyülekezésével és szabad
mozgásával kapcsolatban, a püspökök és a papok a nép jelenléte nélkül, megfelelő
helyen ünnepeljék a Nagyhét szertartásait, ne legyen koncelebráció, és hagyják el a
béke jelének adását.
Értesítsék a híveket a szertartások kezdésének időpontjáról, hogy
lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Segítséget jelenhet a
modern kommunikációs eszközök alkalmazásával történő élő közvetítés (nem
felvételről!). Nagyon fontos, hogy minden esetben megfelelő időt szánjunk az
imádságra, kiemelve mindenekelőtt az Imaórák Liturgiáját.
A Püspöki Konferenciák és az egyes egyházmegyék
segédanyagokat a családi és a személyes imádsághoz.

is

ajánljanak

1 - Virágvasárnap. Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a templom
épületén belül tartsák. A székesegyházakban alkalmazzák a Misekönyvben lévő II.
formát, a plébániatemplomokban és az egyéb helyeken pedig a III. formát.
2 - A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő konkrét
helyzethez, a Püspöki Konferenciák adhatnak útmutatást a krizmaszentelési mise
későbbi dátumra történő halasztásra.
3 - Nagycsütörtök. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó vacsora
emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a
tabernákulumban kell őrizni. Kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy
megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon.
4 - Nagypéntek. Az egyetemes könyörgésekben a püspököknek legyen gondja rá,
hogy külön megemlékezzenek mindazokról akik gyászolnak, a betegekről, és a
halottakról (lásd Római Misekönyv). A Hódolat a Szent Kereszt előtt szertartásánál
egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet.
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5 - A húsvéti vigília szertartása. Kizárólag a székesegyházakban és a
plébániatemplomokban ünnepeljék. A keresztség liturgiájánál, csak a keresztségi
fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv).
A szemináriumok, papi kollégiumok, monostorok, női szerzetesközösségek
tartsák magukat jelen dekrétum irányelveihez.
A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a
Nagyhetet és a Szent Háromnapot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy
áthelyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re
De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.
Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén, 2020. március 25-én,
Urunk születésének hírüladása főünnepén.

Robert Card. Sarah
prefektus
+ Arthur Roche
érsek-titkár
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