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Kedves hívek, barátaink és támogatóink!

Mindannyian tudatában vagytok a nehéz helyzetnek, ami kialakult a Kínából kiindult, 
úgynevezett  „korona vírus” járvány elterjedésével.  Nehéz helyzet  ez mindnyájunk testi 
egészségére nézve, de ugyanilyen nehéz a lelki egészségünkre nézve is; főleg most, hogy 
az újabb törvényi rendelkezések bevezetése óta – pont a legnagyobb szükségünk idején! – 
megfosztatt unk a Szentmise áldozat és a szentségek vigasztalásától is.

Napi  működésük  során  papjaink  sok  éve  rendszeresen  szembenéznek  mindenféle 
veszéllyel  és  kényelmetlenséggel,  azért,  hogy  a  lehető  legtöbb  ember  számára 
biztosíthassuk a Szentmisét,  a Szentségeket és a pap jelenlétét.  Most,  fájdalom, azt kell 
látnunk,  hogy mintegy „szobafogságra”  ítéltett ünk,  és  így  jelenleg  nem tudunk többet 
tenni értetek, minthogy imádkozunk, illetve magányosan bemutatjuk a Szentmisét, és az 
oltárnál  állván mindannyiótokról  megemlékezünk,  és  az  Isten Gondviselés  kegyelmébe 
ajánlunk  benneteket,  és  kérjük  a  Boldogságos  Szűz,  a  Jótanács  Anyja  és  a  szentek 
közbenjárását.  Mivel  – akaratunk ellenére  – képtelenek vagyunk többet  segíteni,  ezért 
kénytelenek  vagyunk  az  egész  országban  felfüggeszteni  a  Szentmise  és  a  Szentségek 
nyilvános bemutatását és ünneplését. Ilyesmire korábban még sohasem került sor.

Azonban  Isten  sohasem  vonja  meg  a  híveitől  az  üdvösség  eszközeit!  Véssünk 
emlékezetünkbe ezek közül egypárat:

AZ  IMÁDSÁG.  „Aki  imádkozik,  üdvözül,  aki  nem  imádkozik,  elveszik.”2 Jelenleg 
különösképpen  igaz,  hogy  imádkoznunk  kell,  hogy  az  Isten  irgalmát  elnyerjük.  A 
nagyböjti időre mindenkinek ajánljuk a Szentolvasó imádkozását, a Keresztúti ájtatosság 
és a Passió fölött i elmélkedés végzését, illetve Szent József litániáját.

A  TÖKÉLETES  BÁNAT.  Mivel  jelenleg  nem  tudunk  szentáldozáshoz  járulni, 
emlékeztetünk  minden  keresztényt,  hogy  a  bűnök  bocsánatát  –  még  a  súlyos  bűnök 
bocsánatát is! – elnyerhetjük a tökéletes bűnbánat által is ; azaz ha megbánjuk bűneinket, 
és elhatározzuk,  hogy többé nem vétkezünk;  mégpedig nem csupán az Isten büntetése 
miatt i félelemből, hanem a végtelenül jó Isten szeretetéből. Ehhez imádkozzuk el mélyen 

1 Az intézet közleményét eredetileg Olaszországra nézve jelentette meg, de azóta az itthoni helyzet is úgy 
alakult, hogy most már ránk is ugyanígy vonatkozik.
2 Liguori Szent Alfonz. [Az idézet a Jótanács Anyja Intézet által kiadott imakönyv hátlapján szerepel]



átélve a bánat-imát és a szeretet felindítására szolgáló imákat. Természetesen ehhez az is 
szükséges,  hogy  határozott  szándékunk  legyen,  hogy  amint  lehet,  szentgyónásban  is 
megvalljuk bűneinket. Az imakönyvekben megtalálhatjátok ennek a módját.3

A LELKI ÁLDOZÁS. Krisztus Teste és Vére szükséges örök üdvösségünkhöz. Most, hogy 
meg  vagyunk  fosztva  a  szentségi  áldozástól,  jól  tesszük,  ha  gyakran  kifejezzük 
vágyódásunkat  a  Szentáldozás  iránt.  Az  imakönyvekben  megtaláljátok,  hogyan 
végezhett ek lelki áldozást.4

A SZENTMISE ÉS AZ ÜNNEPNAPOK MEGSZENTELÉSE.  Mivel  nem tudtok részt 
venni a Szentmisén, a nagyböjt egyes napjaira szóló szentmisék, és a vasárnapi szentmisék 
szövegeit elolvashatjátok a misekönyben.  Dolgozunk az online mise-közvetítéseken 
is.5

KERESZTSÉG. A keresztség szükséges az örök élethez. Ne feledjük, hogy ha a jelenlegi 
helyzet  hosszabb  ideig  is  elhúzódna,  és  a  keresztségre  váró  gyermek  vagy  a  felnőtt  
életveszélybe kerülne, akkor ilyen esetben egy laikus hívő is kiszolgáltathatja a keresztség 
szentségét,  úgy,  hogy  vizet  önt  a  keresztelendő  fejére,  miközben  ezzel  egyidejűleg  a 
következő  szavakat  mondja:  „Én  téged  megkeresztellek  az  Atyának  és  Fiúnak  és 
Szentléleknek nevében.”

BÖJT ÉS BŰNBÁNAT. Isten elengedte Ninive büntetését, amit Jónás próféta jelentett  be 
az Ő nevében, mivel a város pogány lakossága böjtöt és bűnbánatot tartott . A Nagyböjti 
böjtölés különleges értelmet nyer a jelenlegi helyzetben, amikor is az emberiségnek meg 
kellene emlékeznie a bűnbánat szükségességéről – még akkor is, ha jelenleg nincs, aki erre 
figgyelmeztetné őket.

Kedves  hívek,  minden  telhetőt  megteszünk,  hogy  a  testi  betegségektől  megóvjuk 
magunkat,  de  még  ennél  is  jobban  védjük  magunkat  a  bűn  lelki  betegségétől,  és  a 
hitetlenség szellemiségétől, amelyet XI. Piusz Pápa a „laicizmus pestisének”6 nevezett .

Imádkozzunk egymásért, a betegekért és a megholtakért, a családokért és egyedülállókért 
– az egész Anyaszentegyházért; Isten egy, szent, katolikus és apostoli egyházáért. Kérjük 
Urunkat,  hogy  a  lehető  leghamarabb  vessen  véget  e  csapásnak,  és  engedje  meg 
tevékenységünk és apostoli munkánk mihamarabbi folytatását.

Isten áldjon benneteket,
JÓTANÁCS ANYJA INTÉZET

Verrua Savoia, Olaszország, 2020. március 10.

3 Lásd például: http://figyelji.de/a/banatra
4 Lásd például: http://figyelji.de/az/aldozasra
5 Lásd: http://figyelji.de/a/kozvetitesre
6 Vö. Quas Primas 
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