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ERDÉLYI MAGYAR LELKÉSZEK A MEGVÁLTOZOTT GYÜLEKEZETI ÉLETRŐL

Félelemmel mérgezi
az emberek lelkét a járvány

A járványhelyzet miatt növekszik a félelem, a bizonytalanság a közössé-
gekben, a lelki vezetőkre pedig óriási feladat hárul, hogy csillapítsák az 
egyre erősödő aggodalmakat. A Krónikának nyilatkozó katolikus, unitárius, 
református lelkész úgy látja, a gyülekezeti élet alapjaiban megváltozott, a 
hívek közül sokan nehezen birkóznak meg az egzisztenciális szorongással, 
és szép számban akadnak olyanok is, akik elhiszik az álhíreket. „A félelem 
nagy úr – és nemhiába központi gondolata a keresztény örömüzenetnek, 
hogy csak a teljes szeretet tudja kiűzni a félelmet. A félelem a tömeghisz-
téria tápanyaga, és mint a történelem során oly sokszor megtapasztaltuk, 
amikor az emberek félnek, akkor hajlamosabbak rálépni a tömeghisztéria 
útjára” – állapította meg lapunknak az egyik lelki vezető.  3.»

Közösségi szinten elidegenedés érzékelhető a gyülekezetekben, a járványhelyzet miatt növekszik az aggodalom az emberekben 

RMDSZ: 8 megyében
tanácselnökje lölt
Hét megyében biztosan indít saját 
tanácselnökjelöltet az RMDSZ, 
de a szám akár nyolcra is nőhet 
– tájékoztatta a Krónikát Horváth 
Anna önkormányzatokért felelős 
ügyvezető alelnök. Az elöljárók 
közvetlen megválasztása átírja a 
szövetség stratégiáját, és eseten-
ként csökkenti a tulipános jelölt 
esélyeit. Közben Hargita megyé-
ben „felülről” nevezik meg a héten 
a tanácselnökjelöltet.  4.»

Igazgatókon múlik
a nyelvhasználat
Esetleges, többnyire az intéz-
ményvezetők hozzáállásán múlik 
a kétnyelvű tájékoztatás Nagy-
váradon. Míg a helyi közlekedési 
vállalat a Facebookon is kommu-
nikál magyarul, az akvaparkban 
egyetlen többnyelvű feliratot sem 
látni. 2.»

Szigorúbb hatósági
ellenőrzések jönnek
Készülnek a hatóságok arra, hogy 
a karanténtörvény mai hatály-
balépését követően meghoz-
zák azokat az intézkedéseket, 
amelyek révén a fertőzöttek, 
illetve fertőzésgyanúsak elkülöní-
tésével visszaszorítható a koro-
navírus-járvány terjedése. Egyre 
valószínűbbnek tűnik a regionális 
korlátozások bevezetése azon 
településeken, ahol gócpontok 
alakulnak ki.  5.»

Féltucat fertőzött
a Kolozsvári CFR-nél
Hatra nőtt a Kolozsvári CFR 
élvonalbeli labdarúgócsapatánál 
a koronavírus-fertőzöttek száma, 
miután a tegnap további két játé-
kosnak és a szakmai stáb három 
tagjának lett pozitív a tesztje. 
Az együttesnél csütörtökön újra 
elvégzik a vizsgálatokat, a hétvégi 
bajnoki mérkőzésük sorsa pedig 
az újratesztelés eredményétől 
függ. 11.»

 » A mostani 
helyzet nem 
tekinthető rendes 
kerékvágásnak, 
mert ugyan a 
templomban 
lehet tartani az 
istentiszteletet, 
de nem a hagyo-
mányos módon.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

FO
TÓ

: 
KI

SS
 G

ÁB
O

R/
M

TI

Visszakerült a címer
a nagyváradi püspöki palotára  4.»

Óriási villanyszámlákkal
riogatják a polgárokat  7.»

Eltűnőfélben lévő mesterségek
felkiáltójelei  9.»
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