Cirulara episcopului diecezan
Ladislau

XI. / 2020
Nr. 1227/2020.
MĂSURI RECENTE PENTRU PREVENIREA EPIDEMIEI COVID-19
Autoritățile competente urmăresc continuu relaxarea treptată a măsurilor impuse
în ultimul timp pentru prevenirea răspândirii noului virus. Insistând și în
continuare la respectarea măsurilor deja comunicate (purtarea măștilor de
protecție în spațiile închise, păstrarea distanței fizice prevăzute, dezinfectarea
frecventă a mâinilor), măsurile recente de relaxare permit de această dată și
oficierea sfintelor liturghii în interiorul bisericilor.
Mulțumind lui Dumnezeu pentru grija ce ne-o poartă continuu, nu trebuie să
uităm de responsabilitatea ce ne revine în acest timp mai special. Apropiindu-ne
de normalitatea mult așteptată, trebuie să abordăm cu foarte mare
responsabilitate posibilitățile ce ne sunt asigurate, astfel încât prin măsurile
adoptate, să minimalizăm posibilitatea răspândirii virusului în jurul nostru și în
bisericile noastre. Celebrarea sfintelor liturghii în biserici, în condițiile actuale
trebuie să asigure nu doar suportul spiritual atât de necesar tuturor, dar și
siguranța fiecăruia, care participă la aceste celebrări. În sensul celor aici
enunțate, supun atenției Preacucernicilor Confrați, a personalului din parohii și a
credincioșilor noștri următoarele:
A.
GENERALITĂȚI
1.
Bisericile noastre rămân deschise pe tot timpul zilei, oferind posibilitate
tuturor pentru reculegere și rugăciune. Rugăciunile individuale alături de vizita
la Isus eucharistic rămân pentru toți resursă de hrană spirituală permanentă.
2.
Prin reluarea celebrării sfintei liturghii în biserici, să încurajăm
participarea fizică a credincioșilor la aceste celebrări. Liturghiile transmise în
această perioadă au oferit o alternativă pentru timpul în care s-au aplicat
măsurile restrictive. Treptat, să încercăm revenirea la celebrările în
comunitate.
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3.
Și în continuare să respectăm normele formulate de autoritățile
responsabile cu prevenirea și combaterea epidemiei. Preacucernicii Confrați sunt
rugați să urmărească mereu recomandările actuale!
4.
Persoanele mai vârstice, sau cele suferinde de anumite boli, precum și
cele care prezintă simptomele specifice răcelii, sunt rugate să nu se expună și să
evite încă prezența în comunitate, inclusiv participarea la sfintele liturghii.
5.
Preoții vârstnici sau cei suferinzi să arate înțelegere, dacă le cer să arate
prudență sporită în ce privește prezența și activitatea lor în comunitate. Pentru a
asigura celebrarea sfintei liturghii în fiecare comunitate, să ceară în continuare
ajutorul confraților mai tineri.
6.
Rămân în vigoare restricțiile privitoare la folosirea apei sfințite și la
oferirea salutului păcii. Ambele practici se vor evita o perioadă de timp.
7.
Sfânta împărtășanie se poate administra deocamdată doar în mâna
credincioșilor.
B.
CELEBRAREA SFINTEI LITURGHII ÎN BISERICĂ PE TIMPUL
PANDEMIEI
1.
La celebrarea sfintelor liturghii în biserică pe timpul pandemiei se vor
respecta normele generale formulate de autoritățile competente:
2.
Se vor avea în vedere respectarea urrmătoarelor norme generale:
purtarea măștilor de protecție așa cum este prevăzut pentru spațiile
închise, excepție fiind preotul celebrant și cantorul.
la intrarea în biserici trebuie asigurate substanțe dezinfectante pentru
mâini. Credincioșii care intră în biserică au obligația de a folosi aceste substanțe.
băncile folosite de credincioși trebuies regulat dezinfectate, și trebuie
asigurată aerisirea bisericii înainte și după sfânta liturghie.
3. Se va acorda o atenție sporită și următoarelor:
așezarea credincioșilor în bănci trebuie făcută cu respectarea distanței de
doi metri în fiecare direcție între indivizi, excepție făcând doar cei, care trăiesc
în aceeași gospodărie.
Acolo unde este posibil, să se asigure două fluxuri de circulație,
evitându-se aglomerarea de persoane la intrarea sau ieșirea din biserică.
4.
La celebrarea sfintei liturghii în biserici, să se dea citire următoarelor
anunțuri:
La începutul sfintei liturghii:
Urmând recomandările autorităților competente în prevenirea și combaterea
epidemiei, la celebrarea liturghiei în biserici, să respectăm următoarele:
la sosirea și plecarea din biserică să folosim substanțele de dezinfectarea
a mâinilor;
la ocuparea locurilor, să respectăm distanța de doi metri față de ceilalți
credincioși, excepție făcând doar persoanele care trăiesc în aceeași gospodărie;
în biserică să purtăm masca de protecție, care să acopere gura și;
la sfânta împărtășanie să păstrăm distanța de doi metri față de cei din
fața noastră;
- primirea sfintei împărtășanii se va face în mână.
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La sfârșitul sfintei liturghii:
Urmând recomandările autorităților competente în prevenirea și combaterea
epidemiei, la sfârșitul sfintei liturghii celebrate în biserică, credincioșii sunt
rugați să folosească toate ieșirile disponibile și să evite aglomerarea de
persoane la ieșire.
C.
ALTE RECOMANDĂRI
1.
Acolo, unde condițiile de mai sus nu pot fi respectate, iar numărul
participanților la sfânta liturghie este mare, recomand celebrarea sfintei
liturghii în aer liber. Mă gândesc mai ales la liturghiile duminicale cu
participarea mai numeroasă a credincioșilor.
2.
Deoarece folosirea apei sfințite în vasele prevăzute este încă de evitat,
recomand preoților să folosească forma de binecuvântare a apei și stropirea cu
apă sfințită la începutul liturghiilor duminicale, cf. celor prevăzute celebrărilor
liturgice (Asperges). Deasemenea, să oferim credincioșilor doritori posibilitate
de a duce apa sfințită în casele lor.
3.
La orice fel de celebrare preotului celebrant îi revine obligația de a-și
dezinfecta mâinile înainte și după celebrare, fiind precaut și la păstrarea distanței
prevăzute în întâlnirea cu diferiții credincioși.
DESPRE ÎNGRIJIREA PASTORALĂ A CREDINCIOȘILOR
(republicare actualizată)
1.
Rog pe Preacucernicii Confrați, să acorde o atenție deosebită activităților
pastorale prin care putem asigura asistența pastorală a credincioșilor. Să
dovedim precauția necesară, dar și răbdare în relația noastră cu credincioșii în
acest timp mai special.
2.
Sacramentul mărturisirii - sfânta spovadă, se va putea face reducând la
maxim pericolul unei infectări, Spovedania să se facă în afara confesionalelor
clasice, preferabil în incinta bisericii, cu purtarea măștii de protecție atât de către
preot, cât și de cel care se spovedește, într-o așezare, care să nu permită vorbitul
spre fața celuilalt.
3.
La administrarea sacramentelor - botezuri, cununii, să fie respectate
reglementările emise.
4.
Normele formulate de către autorități vor fi respectate și în cazul
înmormântărilor.
5.
La vizitarea bolnavilor vom aplica măsurile de precauție specifice:
dezinfectare înainte și după, purtarea măștii de protecție, etc.
6.
Preacucernicii Confrați sunt rugați să acorde și pe mai departe o atenție
deosebită celor săraci, bolnavi și aflați în diferIte nevoi. Să mobilizăm și pe
credincioși, ca printr-un gest de solidaritate, problemele ce se pot ivi în jurul
nostru, să fie rezolvate într-un spirit creștinesc și cu un efort comun.
7.
La organizarea activităților pastorale în aceste condiții speciale, pot fi de
real ajutor pentru noi consilierii bisericești. Să apelăm la ajutorul lor și să-i
implicăm astfel, încât toată lumea să poată simți siguranță prin prezența în și în
jurul bisericii.
D.
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E.
DESPRE ACTIVITĂȚI COMUNITARE (republicare actualizată)
1.
La organizarea activităților specifice în parohii să urmărim normele
stabilite de autoritățile responsabile pentru prevenirea și combaterea epidemiei.
2.
Activitatea în birourile parohiale să fie astfel organizată, încât să putem
evita pericolul unor eventuale infectări. Să respectăm normele de igienă
prevăzute: folosirea dezinfectanților, purtarea măștilor de protecție, etc.
3.
Atât în clădirea parohială, cât și în biserici să insistăm la dezinfectarea
regulată a obiectelor atinse frecvent de mai multe persoane: obiecte liturgice,
clanțele ușilor, manualele orgilor, bănci și alte obiecte aflate în uz.
4.
Să fim exigenți față de noi înșine și față de angajații noștri în aplicarea
măsurilor de igienă și de prevenție prevăzute.
5.
Birourile Ordinariatului Episcopal, stau la dispoziția personalului
clerical. Să avem în vedere, că accesul în birourile centrale se va face după
dezinfectarea mâinilor, purtând obligatoriu masca de protecție și respectând
distanța fizică prevăzută.
Preacucernicilor Confrați le mulțumesc și pe această cale pentru zelul pastoral
dovedit în această perioadă. Doresc tuturor, să mergem mai departe cu încredere,
pentru ca în îndeplinirea misiunii noastre, să experimentăm și bucuria întâlnirii
în comuniune cu Dumnezeu. El să ne binecuvânteze pe toți!
⁎⁎⁎

Nr. 1228/2020.
ÎNTÂLNIREA SENATULUI PREOȚESC
Invit pe mebrii Senatului Preoțesc la o întâlnire, unde doresc să împărtășim
experiențele perioadei trecute și să reflectăm la sarcinile de viitor. Întâlnirea va
avea loc la data de 8 iulie 2020, orele 11.00. la sediul episcopal.
⁎⁎⁎

Nr. 1229/2020.
PERIOADA DE VACANȚĂ LA ORDINARIATUL EPISCOPAL
Birourile Ordinariatului Episcopal vor fi închise în perioada 14 – 28 iulie a.c.
Pentru orice urgență putem fi contactați telefonic.
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Nr. 1230/2020.
PERIOADA DE CONCEDIU A PREOȚILOR
Chiar și în această perioadă mai specială, cei mai mulți dintre noi se gândesc și
la concediul de odihnă. Recomand Preacucernicilor mei Confrați, ca această
perioadă să o organizăm în așa fel, încât să fie spre refacerea noastră fizică și
spirituală. În spiritul fraternității, să ne ajutăm unii pe alții, atunci când este
nevoie de suplinire, pentru ca fiecare să poată beneficia de o perioadă de
refacere. Dumnezeu să binecuvânteze această perioadă din viața noastră!
⁎⁎⁎
Nr. 1231/2020.
HIROTONIRE ÎNTRU PREOT
Hirotonirea întru preot a candidatului VANKOS Alexandru am programat-o
pentru data de 21 august 2020, orele 18.00 în catedrala episcopală din Oradea.
Invit deja acum pe toți confrații preoți, să participăm cu bucurie la acest
eveniment important. Să însoțim cu rugăciunea noastră pe candidatul diecezei
noastre!

Oradea, la 17 iunie 2020.
†Böcskei László
episcop diecezan, m. p.

5

