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nagyváradi megyéspüspök körlevele

IV. / 2020
Nr. 657/2020.
ALTE INDICAȚII REFERITOR LA ÎMPIEDICAREA PROPAGĂRII
NOULUI VIRUS
Preacucernici Confrați, Iubiți Credincioși!
Conformându-ne celor comunicate deja prin Conferința Episcopilor CAtolici din
România, după consultări purtate cu ierarhii diecezelor învecinate, comunic prin
prezenta și recomandările publicate de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba
Iulia, făcând obligatorii cele formulate și pe teritoriul episcopiei noastre. Astfel:
1.
Să ocolim locurile aglomerate.
2.
Să respectăm măsurile prevăzute de către autoritățile din directivelor
impuse de autorități și specialiști, atât pe plan național cât și pe plan local.
3.
Să ne conformăm la prevederile impuse referitor la celebrarea slujbelor
religioase, respenctând numărul maxim de persoane care pot fi adunate.
a) pentru dispersarea numărului de credincioși în biserică, pot fi introduse
liturghii suplimertare, luându-se în calcul și celebrările în aer liber.
b) să încurajăm paticiparea la lirtughiile de ajun, unde este cazul.
c) să îndemnăm credincioșii să participe la liturghiile din timpul săptămânii.
d) la celebrarea liturghiilor duminicale să ne încadrăm într-un tim de 45 min.
4.
Dispozițiile aici formulate se aplică și pentru programele speciale ale
timpului de post (triduum).
5.
Cea mai afectată categorie predispusă la infecție sunt bătrânii și suferinzii.
Ei sunt rugați, să nu se expună riscului de infecție, și pe cât posibil să stea acasă.
6.
Cei care nu pot fi prezenți la sfânta liturghie, pot urmări slujbele la radio
sau televizor. Cei de limbă maghiară pot participa prin Radio Maria – zilnic
orele (8:00 și 18:00), Duna World – 15 martie (duminică), 19:00, Duna TV - 22
și 29 martie, respectiv 5 aprilie (duminică) 10:00
Cei de limbă română pot să urmări sfânta liturghie în limba română a Radio
Maria și duminical pe TVR+
1

7.
Bisericile să fie deschise și în timpul săptămânii, pentru ca cei doritori să
se poată ruga în mod personal.
8.
Preoții, sacristanii, ministranții să se spele bine pe mâini înainte de
liturghie.
9.
Să nu folosim apa sfințită la intrarea în biserică, dar putem celebra
sfințirea apei pentru binecuvântare.
10. Pe timpul epidemiei ne vom abține de la oferirea sătului păcii prin
strângerea mâinii, așa cum recomandăm și oferirea sfinte împărtășanii în mână.
Să explicăm credincioșilor regula împărtășirii în mână.
11. Să nu însemnăm pe frunte copii care vin să ceară binecuvântare în timpul
împărtășaniei.
12. Să evităm sărutarea moaștelor și a crucii.
13. Să se aerisească și să se dezinfecteze în mod regulat scaunul de spovadă.
La grilajul scaunului e de preferat să se pună o folie protectoare.
14. Atâta timp cât cursurile școlare sunt suspendate, orele de cateheză,
programele cu tinerii și alte programe a diferitelor grupuri parohiale, respectiv
orice eveniment religios și cultural se suspendă. Preoții să țină legătura cu tinerii
din parohie pe canalele online.
15. Să ne informăm din surse sigure asupra sutuației epidemiei. Să evităm
propagarea stării de panică, dar și indiferența.
16. Pe timpul epidemiei să rostim rugăciunea Îngerul Domnului pentru
încetarea acestei încercări, pentru cei care suferă de boală și pentru cei răposați.
Să ne rugăm pentru cei care suferă din cauza epidemiei, pentru familiile lor,
pentru cei care tratează și se luptă cu această boală în prima linie / personalul
mdical și autorități, dar și pentru toți cei care fac eforturi în a stopa epidemia.
Rog pe Preacucernicii Confrați, ca în aceste timpuri grele să rămână în
apropierea și la dispoziția credincioșilor, în primul rând a celor suferinzi, pentru
ca nimeni să nu fie privat de puterea tămăduitoare a sacramentelor. Să dăm
dovadă în slujirea noastră de atenție și precauție deosebită. Având grijă de noi
înșine, vom putea avea grijă și de alții. „Mă păzesc, pentru a te putea păzi.”
(Anselm Grün)
Vă rog și pe voi dragi credincioși, aveți grijă de preoții voștri. Împiedicarea
răspândirii virusului este responsabilitatea fiecăruia. Noi, creștinii trebuie să
dovedim concret această responsabilitate. Să fim atenți unii la alții, mai ales față
de bătrâni, ajutându-i și oferindu-le sprijinul posibil. După învățătura lui Isus,
exercitarea iubirii fraterne nu se vrea recompensată.
Sfânta Fecioară Maria să ne ocrotească pe toți. Să ne rugăm unii pentru alții, iar
ajutorul lui Dumnezeu să rămână peste noi!
Oradea, la 14 maartie 2020.
†Böcskei László
mepiscop diecezan m.p.
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