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NOULUI VIRUS

LA

ÎMPIEDICAREA

PROPAGĂRII

Preacucernici Confrați, Dragi credincioși!
La cele comunicate deja în circulara anterioară în legătură cu unele măsuri de
împiedicare a propagării noului coronavirus, în urma celor comunicate de către
autoritățile civile competente, prin prezenta dispun ca obligatorii pentru dieceza
noastră următoarele:
1. Bisericile noastre rămân deschise. Prin aceasta dorim să oferim
posibilitatea de rugăciune și reculegere particulară tuturor celor care își caută
liniștea sufletească în apropierea lui Isus eucharistic. Să manifestăm o
prudență deosebită, asigurând toate condițiile igienico sanitare prevăzute la
intrarea bisericilor noastre.
2. Începând cu dimineața zilei de 19 martie a.c., în toate bisericile și
capelele noastre suspendăm temporar celebrarea sfintei liturghii în
prezența poporului. Până la ridicarea restricțiilor actuale, în biserici și
capele publice nu se vor oficia sfinte liturghii, dar nici alte celebrări liturgice
3. Îndemn pe toți confrații preoți, ca să continuăm celebrarea sfintei liturghii
zilnic, fără prezența credincioșilor, în biserici sau alte locuri destinate
cultului divin.
4. Intențiile preluate deja de la credincioși, vor fi oferite la data stabilită, în
liturghia celebrată de preot fără prezența credincioșilor.
5. Acolo unde este posibil, se recomandă organizarea celebrării sfintei
liturghii în aer liber, în grădina bisericii, respectând însă cele prevăzute
pentru manifestări în aer liber: pot participa maximum 100(una sută) de
persoane, păstrând distanța de cel puțin un metru jumătate între persoane.
Sfintele liturghii celebrate în aer liber să fie mai scurte, credincioșii fiind
rugați să ofere sacrificiul lor în condițiile celebrării în aer liber.
6. În fața catedralei episcopale, în zilele de duminică vom celebra sfinte
liturghii la orele 8.00, 10.00, 11.30 și 18.00.
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7. În condițiile stării de urgență, cei care nu pot participa la liturghiile
duminicale sau de sărbători, pot primi dispensa, cu condiția să sfințească
duminica cu mai multă rugăciune, urmărind pe cât posibil sfânta liturghie
transmisă pe canale media.
8. Programul transmiterii sfintei liturghii pe canale media poate fi consultat
pe pagina web a episcopiei noastre: www.varad.org.
9. Având în vedere posibilitatea oferirii sfintei împărtășanii în mână,
recomandăm ca oferta credincioșilor să fie colectată după împărtășanie.
10. Chiar și în condițiile de restricții majore, trebuie să asigurăm
credincioșilor noștri posibilitatea de spovadă. Să manifestăm prudență în
organizarea spațiilor unde vom asculta spovezi, aceste spații fiind, pe cât este
posibil bine aerisite, cu posibilitatea asigurării distanței suficiente între
indivizi.
11. Să ne îngrijim pentru a asigura sacramentele tămăduitoare tuturor celor
care solicită acestea, în special bătrânii și bolnavii. Să procedăm cu mare
atenție la vizitarea bolnavilor, iar pentru oferirea sacramentelor în spitale, să
urmăm condițiile prevăzute de autoritățile competente.
12. Pentru organizarea ceremoniilor de înmormântare, ne vom adapta
condițiilor impuse de autoritățile competente.
13. În fiecare parohie să ne îngrijim de bolnavi, bătrâni și cei cu situații
dificile. În colaborare cu autoritățile locale, să organizăm ajutorarea celor
care au nevoie de sprijin.
14. Birourile Ordinariatului Episcopal stau la dispoziția publicului, a
preoților și a laicilor deopotrivă, doar pentru ocazii urgente și deosebite.
Pentru orice alte intervenții, rugăm a folosi adresa de e-mail a episcopiei:
dmvl@rdsr.ro e.
15. Și birourile parohiale să lefolosim cu maximă precauție, adaptând normele
igienico-sanitar prevăzute. Să încurajăm credincioșii, să rămână statornici în
credință, în iubirea lui Dumnezeu și a semenilor, oferind încercările de acum
pentru mântuirea sufletelor.
16. Preacucernicii confrați sunt rugați, să folosească adresele e-mail comunicate
pentru fiecare parohie cu indicativul final varad.org. În perioada următoare
vom comunica mai mult în această rețea. Deasemenea, am activat și o rețea
de comunicare internă prin aplicația WhatsApp , unde a fost creat un grup
denumit Papok Varadi Egyhazmegye. Adresez tuturor preoților confrați, să
acceseze aceste rețele, pentru a putea primi la timp informațiile necesare.
17. Nu în ultimul rând, adresez iubiților confrați rugămintea: să avem grijă unii
de alții! Preoții mai tineri și mai sănătoși să-și ofere ajutorul confraților mai
vârstnici sau bolnavi, aceștia fiind mai vulnerabili la infecții. Mulțumesc
tuturor pentru disponiblitate și pentru toate jertfele pe care le aduceți în acest
timp!
Conferința Episcopilor Catolici din România(CER), a inițiat un triduum de
rugăciune cu Sfântul Rozariu pentru încetarea epidemiei de coronavirus.
Adresez pe această cale chemarea către toți preoții și persoanele consacrate, să
ne alăturăm acestei inițiative, rostind în zilele de 22, 23, 24 martie 2020,
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duminică, luni și marți, între orele 15.00 – 17.00, în pregătirea sărbătorii
Buneivestiri, întreg Rozariul cu cele 20 de mistere. Să încurajăm și credincioșii,
să participe individual la această rugăciune.
Cele decretate în această circulară rămân valabile până la noi reglementări. Rog
insistent pe toți confrații, să explicăm credincioșilor noștri cu multă răbdare
și înțelegere faptul, că în condițiile actuale suntem nevoiți să ne acomodăm la
asemenea restricții pentru binele nostru și al celor din jurul nostru. Chiar și în
condițiile acestor reglementări stricte, să nu uităm, că viața noastră este în
mâinile lui Dumnezeu, care este alături de noi în timpuri de normalitate, dar
privește spre noi mai ales când avem de înfruntat diferite încercări. Să prețuim
ca un dar deosebit fiecare clipă a vieții noastre, și să nu încetăm a ne ruga:
Salvează-ne Doamne de această încercare și vindecă întreaga lume!
Oradea, la 18. martie 2020.

†Böcskei László
episcop diecezan m.p.
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