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Új szabályok mellett, de visz-
szatérhetnek a templomokba 
a romániai egyházak hívei. 
Valamennyi erdélyi történelmi 
magyar egyház él a lehetőség-
gel, természetesen a szigorú 
járványügyi szabályok betartása 
mellett.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Ö römmel készülnek az erdélyi 
magyar történelmi egyházak 
arra, hogy vasárnap visz-

szatérhetnek a hívek a templomba. 
Az általános és templomspecifi kus 
óvintézkedéseket betartják, és ha a 
templomban túl sokan lennének, 
maradnak szabadtéren.

Új szabályokkal készülnek 
a katolikusok
Böcskei László nagyváradi római ka-
tolikus megyés püspök már szerdán 
körlevélben tájékoztatta az egyház-
megye papjait arról, hogy a lazítások 
értelmében immár a hívek is visz-
szatérhetnek a misékre. „Hálát adva 
Istennek az eddigi gondoskodásáért, 
nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy közelebb kerülve a normalitás-
hoz, továbbra is nagy felelősséggel 
tartozunk egymás iránt, és mindent 
el kell követnünk mások egészségé-
nek megóvása érdekében. Úgy éljünk 
a templomban bemutatott szentmi-
sék lehetőségével, hogy az ne csak 
saját lelki hasznunkra váljon, hanem 
mások biztonságát se veszélyeztesse 
ebben a még mindig rendkívülinek 
mondható helyzetben” – fogalmazott 
a váradi püspök.

A körlevélben kitért azokra az óvin-
tézkedésekre is, amelyeket be kell tar-
tani. Emlékeztetett: a templomban be-
mutatott szentmiséken a védőmaszk 
viselése kötelező mindenki számára, 
kivétel a celebráló pap és a kántor; 
a templom bejáratánál fertőtlenítő 
szert kell biztosítani, amelynek hasz-
nálata kötelező a templomba látogató 
hívek számára; kötelező ugyanakkor 
a padok rendszeres fertőtlenítése 
minden szentmise után, továbbá a 
templomot rendszeresen szellőztetni 
kell szentmise előtt és után; külön 
gondot kell fordítani arra, hogy a hí-
vek között mind a négy irányban le-
gyen biztosítva a kétméteres távolság 
(kivételt képeznek a velünk egy ház-
tartásban élő személyek). Böcskei azt 
is tanácsolja, hogy a templomokban 
lehetőség szerint minél több bejára-
tot és kijáratot biztosítsanak a hívek 
számára, hogy elkerülhető legyen a 
személyek torlódása.

A körlevél szerint az áldoztatás 
továbbra is kézbe történik. „Mivel a 
szenteltvíztartók rendeltetésszerű hasz-
nálata továbbra sem engedélyezett, 
ajánlom kedves paptestvéreimnek a 
vasárnapi szentmiséken a szenteltvíz-
hintés gyakorlatát (Asperges), illetve 
biztosítsunk híveink számára szen-
teltvizet, és bátorítsuk őket, hogy 
vigyenek magukkal otthonaikba” 
– fogalmazta meg a püspök. A per-
selyezés eközben nem a megszokott 
időben, hanem a mise végén lesz, a 

kijáratnál. Kitért arra is, hogy ahol 
a hívek nagy száma miatt nem lehet 
biztosítani a szükséges óvintézkedé-
seket, ott továbbra is tartsák inkább 
szabadtéren a szentmiséket, főként a 
vasárnapiakat, amelyeken átlagban 
többen szoktak részt venni.

„Idősebb és/vagy krónikus beteg-
ségekben szenvedő testvéreink, va-
lamint a megfázás tüneteit mutató 
hívek továbbra is a veszélyeztetetteb-
bek kategóriájához tartoznak. Lehető-
leg ők ne exponálják magukat! Nekik 
azt ajánljuk, hogy legyenek türelme-
sek, és kerüljék a társas érintkezés le-
hetőségeit, beleértve a szentmiséket 
is” – tanácsolta ugyanakkor Böcskei 
László, óvatosságra intve az idősebb 
és/vagy beteg paptestvéreket is.

Hasonló óvintézkedéseket aján-
lott paptestvéreinek csütörtöki kör-
levelében Schönberger Jenő, a Szat-
mári Római Katolikus Egyházmegye 
püspöke is.

A Temesvári Katolikus Püspök-
séghez tartozó plébániák is várják a 
templomokba a híveket. Bakó László 
püspöki titkár lapunknak elmond-
ta, még nem „teljes erőbedobással”, 

hanem az óvintézkedéseket betartva 
szervezik a miséket. Felidézte, temes-
vári sajátosság, hogy mivel sok német 
ajkú hívő elhagyta az egyházmegyét, 
több plébániából fília, leányegyház 
lett, ahol nagyon kevés a lélekszám. 
Ezekben a nagy templomokban fenn-
akadás nélkül biztosíthatók a ható-
sági előírások, viszont több olyan 
plébánia van, ahol vasárnapokon 
megtelik a templom. Ez utóbbiak ese-
tében a vasárnapi miséket továbbra is 
kint tartják az udvarokon, és csak hét-
köznap miséznek bent a templomban 
– tájékoztatott Bakó László.

A Gyulafehérvári Római Katolikus 
Érsekség hivatalos álláspontot, kör-
levelet lapzártánkig nem adott ki, és 
írásban feltett kérdéseinkre sem kap-
tunk választ. A Romkat.ro katolikus 
portálon közzétett szabályok viszont 
arra engednek következtetni, hogy az 
erdélyi egyházmegyében is hasonló-
képpen vehetik újfent birtokukba a 
templomokat a hívek.

Várták a visszatérést 
a reformátusok is
„Arra buzdítjuk a gyülekezeteket, 
hogy térjenek vissza a templomok-
ba, betartva a hatóságok által előírt 
szabályokat” – jelentette ki a Krónika 
megkeresésére Kató Béla. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke 
a katolikusok által közölthöz hasonló 
szabályokról számolt be kérdésünkre. 
Mint részletezte, a templom összfelü-
letére kell kiszámolni a lélekszámot, 
tehát biztosítani kell az istentisztelet 
ideje alatt a híveknek a 4 négyzetmé-
tert. A családtagok egymás mellett ül-
hetnek, a többieknek viszont be kell 
tartaniuk az előírt kétméteres távolsá-
got. Védőmaszkot és kézfertőtlenítőt 
minden templomban biztosítanak. 
Kató Béla szerint az egyházkerület-
ben nem jelent majd gondot az előírá-
sok betartása, falvakban mindenhol 
biztosítani lehet a megfelelő teret a 
templomokban, de a városokban is 
megoldható.

„Nagyon várta mindenki, hogy visz-
szatérhessünk a templomokba, ám a 
hatósági lazítások még nem oldották 
fel mindenkiben a félelmet, vannak, 

akik még ódzkodnak attól, hogy kö-
zösségbe, templomba menjenek. Bí-
zunk benne, hogy az idő múlásával 
visszatérünk a rendes kerékvágásba” 
– szögezte le a püspök. Hozzátette, az 
online alkalmak tartását, az istentisz-
teletek közvetítését a lelkészekre bíz-
ták, akik eldöntik, mennyire tartják 
ezt a megoldást hasznosnak a közös-
ségük számára. „Az online alternatív 
lehetőség marad, a fő irányvonal, 
hogy visszaálljon a korábbi állapot, a 
személyes jelenlét a közösségi terek-
ben, az istentiszteleteken” – mondta 
Kató Béla püspök.

Wagner Erik, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület előadó-
tanácsosa csütörtökön megkeresé-
sünkre elmondta, a nap folyamán 
Csűry István püspök körlevélben ér-
tesíti a lelkipásztorokat arról, hogy 
a templomban is lehet istentisz-
teletet tartani bizonyos szabályok 
betartásával. „Ugyanakkor gondos-
kodniuk kell a gyülekezeteknek 
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„Új normalitás” közepette nyitnak a templomok

Ismét betérhetnek a hívek. Valamennyi erdélyi történelmi magyar egyház él a nyitás lehetőségével
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arról, hogy a tavasszal elmaradt 
konfi rmációt szervezzék meg” – 
tette hozzá Wagner Erik. Kiemel-
te: Csűry István minden vasárnap 
hirdette az igét a nagyvárad-őssi 
templomban, az új rendelkezések 
értelmében annyi változik, hogy 
a hívek nem az interneten vagy a 
templom elé kihelyezett székeken 
hallgatják az igehirdetést, ha-
nem bemehetnek a templomba. 
Hozzátette: a legtöbb gyülekezet 
esetében ez fog történni. „Ennek 
valószínűleg mindenki örül, mert 
az elmúlt időszakban az időjárás 
többnyire kedvezőtlen volt a sza-
badtéri istentiszteletek megtartá-
sára. Reménykedünk abban, hogy 
nemcsak a korlátozások szűnnek 
meg idővel, hanem a járvány is, és 
senkit sem tart vissza a félelem at-
tól, hogy visszatérjen a közösség-
be” – fogalmazta meg az egyház-
kerület előadótanácsosa.

Nyitnak az evangélikus 
és unitárius templomok is
Már egy ideje mindenki abban re-
ménykedik, hogy visszatérhetnek 
a templomokba, a lelkészek és a 
hívek is örömmel készülnek a va-
sárnapi istentiszteletre – osztotta 
meg velünk tapasztalatait Zelenák 
József evangélikus esperes, püs-
pökhelyettes. Rámutatott, már az 
elmúlt vasárnap azt hirdette, hogy 
ha a hatóságok engedélyezik, ak-
kor a következő istentisztelet már a 
templomban lesz, ha ez nem törté-
nik meg, akkor továbbra is szabad-
téren találkoznak. Leszögezte: az 
előírt rendelkezéseket, óvintézke-
déseket betartják a Romániai Evan-
gélikus-Lutheránus Egyház gyüle-
kezeteiben, és nem lesz akadálya 
annak, hogy a távolság betartásával 
mindenki beférjen a templomba. 
„Bárcsak kicsinek bizonyulnának a 
templomok” – jegyezte meg.

Elmondása szerint nyáron eleve 
kevesebben vesznek részt az isten-
tiszteleteken, és a járványhelyzet 
miatt nem is vállalja mindenki, 
hogy eljár közösségbe. „Azért a 
kültéri alkalmakra is eljöttek a 
hívek, a templomokba is vissza-
térnek” – mondta Zelenák József. 
Kérdésünkre kitért arra is, hogy az 
online igehirdetést megtartják, a 
vasárnap délelőtti közvetítést át-
tették vasárnap délutánra, ugyan-
akkor kedden délelőtt és pénteken 
délután az egyház honlapján köz-
vetítenek országosan egységes on-
line istentiszteletet.

„Bálint Benczédi Ferenc uni-
tárius egyházfő örömét fejezi ki, 
hogy végre lehetővé tették, hogy 
a templomokban ismét a hívek 
jelenlétével történjenek az isten-
tiszteletek” – válaszolta kérdé-
sünkre Bíró Sára, a Magyar Uni-
tárius Egyház médiareferense. 
Jelezte egyúttal, hogy a püspök 
arra kéri a gyülekezetek tagjait – 
lelkészeket és világiakat egyaránt 
–, hogy tartsák tiszteletben a ha-
tósági rendeleteket, és imádkoz-
zanak, hogy „mielőbb távozzon 
közülünk ez a sok aggodalmat és 
félelmet okozó járvány”. 

 » A templom-
ban bemutatott 
szentmiséken 
a védőmaszk 
viselése köte-
lező mindenki 
számára, kivétel 
a celebráló pap 
és a kántor.

 » „Arra buz-
dítjuk a gyüle-
kezeteket, hogy 
térjenek vissza 
a templomok-
ba, betartva a 
hatóságok által 
előírt szabályo-
kat” – jelentette 
ki a Krónika meg-
keresésére Kató 
Béla református 
püspök.




