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SĂ NE ÎNTOARCEM CU BUCURIE LA EUHARISTIE!
La data de 12 septembrie 2020 Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina
Sacramentelor a publicat o scrisoare cu titlul ”Să ne întoarcem cu bucurie la
Euharistie!”. Scrisoarea este adresată președinților Conferințelor Episcopale din
Biserica Catolică și abordează celebrarea liturgiei în timpul şi după pandemia de
Covid-19. Din această scrisoare propun să reflectăm la câteva fragmente:
Pandemia datorată virusului Covid-19 a produs dezorientări nu numai în
dimensiunile sociale, familiale, economice, formative şi de muncă, ci şi în viaţa
comunităţii creştine, inclusiv dimensiunea liturgică. Pentru a elimina spațiul
virusului a fost necesară o distanţare socială rigidă, care a avut repercusiune
asupra unei trăsături fundamentale a vieţii creştine: „Unde doi sau trei sunt
adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo, în mijlocul lor” (Mt 18,20); „Ei erau
stăruitori în învățătura apostolilor şi în comuniunea fraternă, la frângerea
pâinii şi la rugăciune. Toţi cei care credeau erau în acelaşi loc şi aveau toate în
comun” (Fap 2,42-44).
(…)
Conștienți de faptul că Dumnezeu nu abandonează niciodată omenirea pe care a
creat-o, iar încercările cele mai dure pot aduce roade de har, am acceptat
depărtarea de altarul Domnului ca un timp de post euharistic, util pentru a ne
face să redescoperim importanţa vitală, frumusețea şi preţiozitatea
incomensurabilă. Însă, imediat ce va fi posibil, trebuie să ne întoarcem la
Euharistie cu inima purificată, cu o uimire reînnoită, cu o dorință mărită de a-l
întâlni pe Domnul, de a fi cu El, de a-l primi pentru a-l duce la fraţi cu mărturia
unei vieți depline de credinţă, de iubire şi de speranţă.
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Acest timp de privare ne poate da harul de a înţelege dedicarea fraților noştri
martiri din Abitene (începuturile secolului al IV-lea), care le-au răspuns
judecătorilor lor cu determinare senină, deşi aveau în faţă o condamnare sigură
la moarte: „Sine Dominico non possumus”. Acel absolut non possumus (nu
putem) şi pregnanţa de semnificație a neutrului substantivat Dominicum (ceea
ce este al Domnului) nu se pot traduce cu un singur cuvânt. O exprimare foarte
scurtă rezumă o mare bogăţie de nuanțe şi semnificații care se oferă astăzi
meditației noastre:
Nu putem să trăim, să fim creştini, să realizăm pe deplin umanitatea
noastră şi dorințele de bine şi de fericire care sălășluiesc în inimă fără Cuvântul
Domnului, care în celebrare ia trup şi devine cuvânt viu, rostit de Dumnezeu
pentru cel care astăzi îşi deschide inima la ascultare;
Nu putem să trăim drept creştini fără a participa la Jertfa Crucii în care
Domnul Isus se dăruiește fără rezerve pentru a mântui, cu moartea sa, pe omul
care era mort din cauza păcatului; Răscumpărătorul asociază la El omenirea şi
o conduce la Tatăl; în îmbrățișarea Răstignitului găsește lumină şi întărire orice
suferinţă umană;
Nu putem să trăim fără ospățul Euharistiei, masă a Domnului la care
suntem invitați ca fii şi fraţi pentru a-l primi pe însuși Cristos Înviat, prezent cu
trupul, sângele, sufletul şi dumnezeirea în acea Pâine din cer, care ne susține în
bucuriile şi în trudele pelerinajului pământesc;
Nu putem să trăim fără comunitatea creştină, familia Domnului: avem
nevoie să-i întâlnim pe fraţii care împărtășesc filiația lui Dumnezeu,
fraternitatea lui Cristos, vocația şi căutarea sfințeniei şi a mântuirii sufletelor
lor în bogata diversitate de vârste, istorii personale, carisme şi vocaţii;
Nu putem să trăim fără casa Domnului, care este casa noastră, fără
locurile sfinte unde ne-am născut la credinţă, unde am descoperit prezența
providențială a Domnului şi am descoperit îmbrățișarea sa milostivă care ridică
pe cel care este căzut, unde am consacrat vocația noastră pentru urmarea
călugărească sau pentru căsătorie, unde am implorat şi am mulțumit, ne-am
bucurat şi am plâns, unde am încredințat Tatălui pe cei dragi ai noştri care au
terminat pelerinajul pământesc;
Nu putem să trăim fără ziua Domnului, fără duminică, zi care dă lumină
şi sens succesiunii zilelor de muncă şi responsabilităților familiale şi sociale.
(…)
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Acest Dicaster vrea să reafirme câteva principii şi să sugereze câteva linii de
acțiune pentru a promova o întoarcere rapidă şi sigură la celebrarea
Euharistiei.
Atenţia cuvenită faţă de normele igienice şi de siguranță nu poate duce la
sterilizarea gesturilor şi riturilor, la inducerea, chiar inconștientă, la teamă şi
de nesiguranță în credincioşi.
Să avem încredere în acțiunea prudentă dar fermă a episcopilor pentru ca
participarea credincioșilor la celebrarea Euharistiei să nu fie catalogată de
autoritățile publice asemenea unei „adunări numeroase”, şi să nu fie
considerată drept comparabilă sau chiar subordonată unor forme de adunări
recreative.
Normele liturgice nu sunt materie asupra cărora pot să legifereze
autoritățile civile, ci numai autoritățile ecleziastice competente (cf.
Sacrosanctum Concilium, 22).
Să se faciliteze participarea credincioșilor la celebrări, însă fără
experimentări rituale improvizate şi respectând pe deplin normele conținute în
cărțile liturgice, care le reglementează desfășurarea. În liturgie, experienţa de
sacralitate, de sfințenie şi de frumusețe care transfigurează, se pregustă
armonia fericirii veșnice: așadar, să se aibă grijă faţă de demnitatea locurilor,
a obiectelor sacre, a modalităților de celebrare, conform indicaţiei autoritare a
Conciliului al II-lea din Vatican: „Riturile să strălucească prin simplitate
nobilă” (Sacrosanctum Concilium, 34).
Să li se recunoască credincioșilor dreptul de a primi Trupul lui Cristos şi
de a-l adora pe Domnul prezent în Euharistie în modurile prevăzute, fără
limitări care să meargă chiar dincolo de ceea ce este prevăzut de normele
igienice date de autoritățile publice sau de episcopi.
Credincioşii în celebrarea euharistică îl adoră pe Isus Înviat prezent; şi
vedem că se pierde cu atâta ușurință simțul adorației, rugăciunea de adorație.
Cerem păstorilor să insiste, în catehezele lor, asupra necesității adorației.
Un principiu sigur pentru a nu greși este ascultarea. Ascultare faţă de
normele Bisericii, ascultare faţă de episcopi. În timpuri de dificultate (de
exemplu, să ne gândim la războaie, la pandemii), episcopii şi Conferințele
Episcopale pot să dea normative provizorii care trebuie să fie respectate.
Ascultarea păstrează comoara încredinţată Bisericii. Aceste măsuri dictate de
episcopi şi de Conferințele Episcopale expiră atunci când situația revine la
normalitate.
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Biserica va continua să păzească persoana umană în totalitatea sa. Ea
mărturiseşte speranţa, invită la încrederea în Dumnezeu, aminteşte că existenţa
pământească este importantă, însă mult mai importantă este viaţa veșnică: a
împărtăși aceeaşi viaţă cu Dumnezeu pentru veșnicie este ținta noastră, vocația
noastră. Aceasta este credinţa Bisericii, mărturisită de-a lungul secolelor de
cete de martiri şi de sfinţi, o veste pozitivă care eliberează de reducții
unidimensionale, de ideologii: cu preocuparea necesară faţă de sănătatea
publică, Biserica unește vestirea şi însoțirea spre mântuirea veșnică a sufletelor.
Așadar să continuă să ne încredințăm cu încredere milostivirii lui Dumnezeu, să
invocăm mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, salus infirmorum et auxilium
christianorum, pentru toţi cei care sunt încercați dur de pandemie şi de orice
altă suferinţă, să perseverăm în rugăciune pentru cei care au părăsit această
viaţă şi în acelaşi timp să reînnoim propunerea de a fi martori ai Celui Înviat şi
vestitori ai unei speranțe sigure, care transcende limitele acestei lumi.
Din Vatican, 15 august 2020
Solemnitatea Adormirii Maicii Domnului
Suveranul Pontif Francisc, în audiența acordată la 3 septembrie 2020,
subsemnatului cardinal prefect al Congregației pentru Cultul Divin şi Disciplina
Sacramentelor, a aprobat această scrisoare şi a poruncit publicarea ei.

Robert Sarah
prefect

(textul integral poate fi citit pe pagina diecezei
http://www.varad.org/ro/noutati/ne_intoarcem_cu_bucurie_la_euharistie)
Recomand Preacucernicilor Părinți citirea și meditarea scrisorii, și rog ca ideile
actuale să fie împărtășite cu membrii comunității. accentuând faptul că ne este
vital, indispensabil și de neînlocuit contactul fizic cu Domnul prin celebrarea
Euharistiei și adorația euharistică. Răspândirea accentuată a virusului și creșterea
continuă a numărului persoanelor infectate ne provoacă la prudență deosebită,
totodată este și mai mare nevoie ca să dăm Pâine Vieții celor înfometați, nădejde
inimilor intimiditate, sprijin sufletelor împovărate.
Rugându-mă pentru frații noștrii încercați, încredințez întreaga noastră dieceză
milostivirii Domnului, ocrotirii Maicii Domnului și a patronului nostru Sfântul
Ladislau.
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Nr. 1922/2020.
UN MILION DE COPII RECITĂ SFÂNTUL ROZAR
Asemenea anilor precedenți, în data de 18 octombrie, la ora locală 9.00, copiii
din întreaga lume se vor ruga împreună pentru omenirea lovită de pandemie.
Inițiativa „Un milion de copii recită rozarul împreună” inspirată din cuvintele
Sfântului Padre Pio, care afirmă „dacă un milion de copii recită împreună
rozarul, lumea se va schimba”, a pornit în anul 2005 în Caracas (Venezuela),
dorind să sublinieze importanța lunii octombrie, ca și lună a Rozarului.
Asemenea anilor precedenți, învățătorii, profesorii de religie, părinții, bunicii
sunt rugați să se implice în organizare acestei rugăciuni, pentru ca să ne putem
alătura și în acest an acestei inițiative de rugăciune, unindu-ne sufletește cu
milioane de copii din întreaga lume.
Deoarece în acest an data de 18 octombrie cade pe o zi de duminică, în dieceza
noastră propunem următoarele:
- înainte sau după liturghiile de duminică să se recite cel puțin o decadă din
Sfântul Rozar pentru încetarea pandemiei, pentru angajații din domeniul
sanitar, respectiv pentru vindecarea bolnavilor;
- în cadrul orelor de religie de luni, profesorii de religie să recite împreună
cu elevii Sfântul Rozar la aceste intenții;
- putem să organizăm conferințe online (ex. zoom) cu tinerii și adulții, unde
aceștia se pot ruga împreună.
Materiale legate de această inițiativă pot fi găsite și pe pagina web a diecezei:
http://www.varad.org/ro/noutati/un_milion_de_copii_2020/

Oradea, 17 septembrie 2020
†Böcskei Ladislau
episcop diecezan m.p.
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