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Tárgy: Koronavírus fertőzés terjedésének
megakadályozása, új intézkedések VII.

Tisztelt Lakosság!

Lassan egy hét telt el a korábbi korlátozások részleges lazítása óta. Megállapíthatjuk, hogy
településünk lakossága továbbra is együttműködően betartja az előírásokat. Fegyelmezett és példás
viselkedést tanúsít közösségünk! Arra kérek mindenkit, hogy maradjon ez továbbra is így!

Helyi információk, felvetett problémák, tájékoztató!

-

Dr Takács Gyula plébános Úr tájékoztatja a Rönöki híveket, hogy Dr. Székely János
megyéspüspök atya útmutatás alapján a Szombathelyi Egyházmegye terültén is tarthatók a
hívek jelenlétében Szentmisék, az előírások betartásával.

Rönökön a Szentmisék a korábbi rend szerint, szombat délután 16.00 órakor
kezdődnek. Hétköznap is a templomunk nyitva áll és látogatható. Templomunkban,
pénteken (2020.05.08) a fertőtlenítést az önkormányzati dolgozók elvégzik! Kérjük, a
szentmisére érkezéskor használjanak arcot eltakaró szájmaszkot, kendőt! Érkezéskor és
helyfoglaláskor legyünk figyelemmel az egymástól tartandó min. 1,5 méter távolság
betartására. Ezen korlátozás nem vonatkozik az egy háztartásban élőkre. Távozáskor,
igyekezzünk padsoronként, fegyelmezetten elhagyni a templomot, kerülve az egymással
való közelebbi érintkezést. A Szentmisék ének nélkül, csendes miseként zajlanak!
Szentgyónásra templomunkban nincs lehetőség, mivel nem biztosított a gyóntatószékben a
1,5 méteres távolság. A szenteltvíz tartók továbbra is üresek. Kérjük, mindenki kézbe
áldozzon. A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges!
Kérjük az idősebb, ill. gyengébb egészségű híveket, hogy továbbra is otthonról a média
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közvetítések segítségével kapcsolódjanak be a Szentmisékbe.
A Szentmisék, keresztelők és temetések kivétel, egyéb egyházi rendezvények nem
tarthatók. A keresztelőkön és a temetéseken szűk családi kör jelenléte engedélyezett, a
fenti előírások betartása mellett.

A hívek szállítását rokonoknak, hozzátartozóknak kell megoldani, mert a jelenlegi
helyzetben polgárőreink nem vállalhatják ezt a feladatot!

-

Plébános Úr tájékoztatójához kapcsolódóan még annyit szeretnék elmondani, hogy
Önkormányzatunk újra teljes körűen ellátja a templomunk és környezetének karbantartását.
Sajnos a 2006- óta megszokott márciusi végi társadalmi munka elmaradt, de hétfőn délelőtt
az előírások betartásával, az Önkormányzatunk dolgozói, az Egyházközségünk tagjai és a
Rönök községben működő Közhasznú, Polgárőr és Tűzoltó egyesületek önkéntesei
(szervezetenként 3-4 fő) az elmúlt évekhez hasonlóan nagytakarítást végeznek
templomunkban, hogy a jövőben újra méltóképpen lehessen fogadni a híveket, idelátogató
zarándokokat és turistacsoportokat!

.
-

Hypo még igényelhető. Továbbra is gondoskodunk az ellátásról.

Vizsgázóinknak, érettségiző fiataljainknak, felsőoktatásba jelentkezőknek, sok sikert kívánok
a vizsgáikhoz és a felvételikhez!

Rönök, 2020. május 7.

Tisztelettel és köszönettel: Pékó Tamás Lajos s.k.
polgármester
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