
KELETI EGYHÁZAK KONGREGÁCIÓJA

ÚTMUTATÁSOK A HÚSVÉTI ÜNNEPLÉSEKHEZ
A KELETI KATOLIKUS EGYHÁZAKBAN

Prot. N. 152/2015

Észleltük a Covid-19 járvány gyors terjedését sok olyan országban is, ahol a Keleti
Katolikus  Egyházak  hívei  élnek  vagy  ahonnan  elszármaztak.  A  Keleti  Egyházak
Kongregációja  ezért  arra  hívja  a  sui  iuris Egyházak  vezetőit,  hogy  adjanak  ki
rendelkezéseket összhangban a civil hatóság azon instrukcióival, amelyek a ragály
terjedését  hívatottak  gátolni.  Ösztönözve  ezzel  ugyanerre  a  többi  keresztény
egyházakat is, amelyek jelen vannak a területen, katolikusokat és nem katolikusokat
egyaránt.

Figyelembe véve a különböző rituális  hagyományokat,  és  a Húsvét ünneplésének
saját naptár szerinti különböző dátumát, nem lehetséges olyan egységes rendelkezés
kiadása, mely képes magába foglalni az összes sui iuris Egyház szokásait.

Mindazonáltal, a következő ajánlásokat szeretnénk megosztani:

- Az ünnepeket szigorúan azokon a napokon kell megülni, amelyen a liturgikus
naptárban  szerepelnek,  mégpedig  a  rendelkezésre  álló  lehetőségek  szerinti
módon, s közvetítve (streaming), hogy a hívek követhessék háztartásaikban. A
szertartásokat  alakítsák  a  megjelenni  képes  liturgikus  szolgálattevők
számához.  Némely  rituális/szertartási  hagyomány  a  kórustagok  és
szolgálattevők  olyan  nagy  számát  igényelné,  melyek  jelenléte  az  adott
pillanatban nem lehetséges,  vagy  éppen  nem lenne okos  dolog ilyen nagy
számban összegyűlve látni.

- Hagyják  el  a  szertartások  azon  elemeit,  amelyek  a  templomtéren  kívül
lennének.

- Emlékeztessék  a  híveket  a  személyes  és  családi  imádság fontosságára,  ami
hiteles  imája  az  Egyháznak,  valamint  a  jelen  körülmények  között  fontos
eszköze a hit továbbadásának a generációk között, mind tartalmában mind
imaszövegeiben.  Ugyancsak  buzdítsanak,  illetve  adjanak  a  szociális
kommunikáció közvetítésével segédeszközöket ahhoz, hogy a családnak egy
felnőtt  tagja  elmagyarázhassa  a  gyerekeknek  azon  rítusok  müsztagógiáját,
melyek normál körülmények között a templomi gyülekezetben történnének.
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- A Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig tartó Húsvéti ünneplések gazdagsága
azzal is  felszínre hozható, hogyha egy részét  az otthonokban és a családok
körében imádkozzuk,  felhasználva ehhez azokat a segédanyagokat,  melyek
általában minden közösségben évről-évre megtalálhatóak.

- Azok  a  papok,  akik  egyedül  nem  ünnepelhetik  a  liturgiát,  végezzék  el  a
zsolozsma imaóráit, kiváltképp a zsoltárokat és azokat az imákat, melyek nem
igénylik sem a kórus, sem a hívek válaszát.

- Nagycsütörtökön, a reggeli liturgikus ünneplésben, néhány sui iuris Egyház a
Szent  Myron megszentelését  celebrálja.  Mivel  ez  az  ünneplés  Keleten  nem
kötelezően kötött eleme ennek a napnak, ezért áthelyezhető másik dátumra.

- Nagypénteken  emeljük  ki  a  Kereszt  körüli  és  a  Krisztus  sírjánál  lévő
imádságokat,  melyek  egyedül  vagy  családban  is  végezhetők,  felhasználva
hozzá  a  keleti  hagyománynak  kifejezetten  erre  a  napra  rendelt  gazdag
szövegeit.

- Húsvét éjszakáján kérjük meg a családokat, ahol lehetséges a harangok ünnepi
zúgását  jelként  használva,  hogy  összegyűlve  otthonaikban  olvassák  el  a
Feltámadásról szóló Evangéliumot, gyújtsanak fényt, és énekeljenek néhány
tropárt vagy a saját hagyományuk részét képező éneket azok közül, amiket
fejből tudnak.

- Minden Húsvétra tervezett keresztelést tegyünk át másik dátumra.

- Az Apostoli Penitenciária által március 19-én kiadott Dekrétum útmutatásai
érvényesek.  Mivel  nagyon  sok  hívő  hozzá  van  szokva  a  Húsvét  előtti
gyónáshoz,  ezért  ott,  ahol  ezt  nem  lehetséges  megtenni,  a  lelkipásztorok
ajánlják a híveknek, hogy bűnbánó lélekkel mondjanak el néhány bűnbánati
imádságot, melyekben gazdag a keleti hagyomány.

Szívélyes üdvözlettel:

+ Leonardo Card. Sandri
prefektus

Don Flavio Pace
helyettes titkár
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