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Dėl sekmadienio šv. Mišių koronavirusui plintant  
 

Mieli Kristaus tikintieji, esantys Telšių vyskupijoje, 
 
išgyvenant neraminančią koronaviruso plitimo grėsmę ir Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus, 
kad kurį laiką yra negalimi masiniai susibūrimai uždarose patalpose, kreipiuosi į Jus, primindamas 
Katalikų Bažnyčios mokymą, kad sekmadienio pareiga dalyvauti Eucharistijos šventime tam 
tikromis aplinkybėmis gali nesaistyti: turint rimtą pateisinamą priežastį arba jei nuo to atleidžia 
tikinčiųjų sielų ganytojas (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 2181; Kanonų teisės kodeksas, kan. 
1245).  
 
Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo slėpinys, kurį ypatingai minime susirinkdami sekmadienį švęsti 
Eucharistijos, yra tikinčiųjų tikėjimą maitinanti ir jų meilę gaivinanti gyvoji versmė. Iš šios versmės 
trykštančią Dievo ir artimo meilę mes įgyvendiname kasdienybėje. Tos pačios Dievo ir artimo meilės 
esame įpareigoti, be kita ko, rūpintis savo bei kitų žmonių sveikata. 
  
Todėl grėsmė, kad, daugeliui žmonių susirinkus švęsti Mišių, gali kilti rizika plisti užkrečiamoms 
ligoms, yra pateisinama ir svarbi priežastis, dėl kurios pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose 
bažnyčioje tampa nesaistanti, nes nusveria pareiga rūpintis kitų žmonių ir savo pačių sveikatos 
apsauga. Esant koronaviruso plitimo grėsmei, konkrečiai tai reiškia, kad, kol išliks toks pavojus, 
tikintieji nenusižengs Dievo įsakymui švęsti sekmadienį nedalyvaudami šv. Mišiose bažnyčioje, 
bet pasilikdami sekmadienį namuose ir šv. Mišias išklausydami per radiją ar žiūrėdami 
televizijos ar interneto transliaciją, priimdami dvasinę šv. Komuniją (t. y. puoselėdami troškimą 
priimti sakramentinę Komuniją). Tai galioja ne tik tiems, kuriuos šiuo metu saisto pareiga 
nesilankyti masinio susibūrimo vietose (t. y. grįžusius iš teritorijų, kur plinta koronavirusas, ar 
turėjusius kontaktą su grįžusiais), bet ir visiems tikintiesiems. Raginu į tai atsižvelgti, ypač tuos, kurie 
priklauso rizikos užsikrėsti grupei, nors gal ir nejaučia jokių peršalimo ar gripo ligos simptomų (t. y., 
vyresnio amžiaus žmones ir sergančius lėtinėmis ligomis bei juos slaugančius). Visi tikintieji, nors ir 
nepriklauso rizikos grupei ir gerai jaučiasi, yra raginami prisidėti prie bendrų pastangų suvaldyti 
koronaviruso grėsmę. 
  
Tose parapijose, kur vaikų, besirengiančių Pirmajai Komunijai ar Sutvirtinimui, dalyvavimas šv. 
Mišiose yra žymimas specialiose knygutėse, šiuo grėsmės laikotarpiu toks žymėjimas nutraukiamas.  
Visus raginu šiuo laikotarpiu elgtis atsakingai ir vykdyti kompetentingų valdžios institucijų 
nurodymus, kaip sumažinti galimybę virusui plisti.  
 
Galiausiai noriu padrąsinti visus tikinčiuosius, rūpestingai saugant save ir kitus, pasitikėti Dievo 
Apvaizda ir per šį Gavėnios – atsivertimo – laiką sustiprinti savo ryšį su Kristumi: „Kas gi mus atskirs 
nuo Kristaus meilės“ (Rom 8, 35)?  
 
Būkite stiprūs [...] visi, kurie pasitikite Viešpačiu! (Ps 32, 25).  
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