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DISPOZIȚII PENTRU PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ
Pentru a reduce pericolul propagării epidemiei de coronavirus, în urmă cu două
luni autoritățile statului au declarat starea de urgență care a generat o serie de
restricții în ce privește exercitarea liberă a activităților noastre. Printre măsurile
restrictive s-au numărat și cele care au împiedicat celebrarea sfintelor liturghii în
bisericile noastre, dar și derularea activităților pastorale uzuale. Sunt foarte
recunoscător confraților mei în preoție, care și în astfel de condiții au făcut tot
posibilul, pentru ca să-și îndeplinească misiunea pastorală și pentru a comunica
credincioșilor faptul, că sunt alături de ei în aceste încercări provovocate de
epidemia coronavirusului. Îmi exprim recunoștința și față de credincioșii noștri,
care în aceste timpuri grele au dat dovadă de fidelitate și perseverență în
credință, dorind împreună cu păstorii lor să se întoarcă cât mai grabnic la
celebrările oficiate în bisericile noastre, pentru a putea să se alimenteze din
izvorul de har în locurile consacrate lui Dumnezeu.
După expirarea stării de urgență, în viața noastră urmează o nouă perioadă, la fel
de neobișnuită ca și cea de până acum. Pentru majoritatea dintre noi, și starea de
alertă este o noțiune nouă, care aduce o ridicare graduală a restricțiilor de până
acum, dar nu ne oferă libertatea deplină de care avem nevoie pentru organizarea
vieții noastre individuale și comunitare. Pentru a asigura condițiile de siguranță
necesare tuturor, trebuie să respectăm și pe mai departe cu mare atenție,
precauție și autodisciplină reglementările, care au scop prevenirea unor posibile
infectări. Prin urmare, va trebui să dăm dovadă și în continuaare de multă
răbdare în organizarea vieții noastre, dar în același timp trebuie să profităm de
fiecare ocazie pentru a ne îndeplini vocația și pentru a nu lăsa pe nimeni singur
în jurul nostru. Îi rog în continuare pe confrații mei preoți și pe toți credincioșii,
să dea dovadă de deschidere față de toate oportunitățile care ne sunt oferite, dar
în acelați timp să fim atenți și la pericolele care pot apărea în jurul nostru.
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În sensul celor aici menționate, pentru dieceza noastră dispun următoarele:
A.
PRINCIPII GENERALE
1.
Și în cazul unor restricții de durată, toate bisericile noastre să rămână
deschise pentru credincioși. Îi rog pe Preacucernicii Confrați, să se organizeze în
așa fel, încât bisericile să fie primitoare pentru credincioși și în noua situație,
chiar dacă pentru moment încă nu se vor putea celebra sfintele liturghii cu
prezența credincioșilor în interiorul lăcașelor de cult.
2.
Să-i încurajăm pe credincioșii noștri ca, odată cu ridicarea restricțiilor
privind libera circulație, să efectueze vizite la biserică pentru adorația
eucharistică, întâlnirea cu Isus Euharistic oferind haruri noi în asumarea
credinței în perioade de restriște. În acest sens ne pot întări și momentele de
rugăciune individuală în biserică sau în căminele noastre, împreună cu familia și
cu cei din jurul nostru. Deasemenea, citirea Sfintei Scripturi sau participarea la
celebrările transmise prin mijloacele media pot asigura în continuare condițiile
necesare pentru trăirea credinței.
3. Până când programul celebrării sfintelor liturghii cu prezența credincioșilor în
biserici nu intră pe făgașul normal, vom continua să oferim credincioșilor
posibilitatea de a urmări liturghiile transmise prin mijloacele media.
4. Trebuie să urmăm întru totul reglementările de ordin epidemiologic ale
autorităților competente, în special acele norme, care privesc prezența în spații
închise și folosirea comună a obiectelor. Fiecare persoană trebuie să se echipeze
cu o mască de protecție, care trebuie utilizată în conformitate cu reglementările
în vigoare și să păstreze distanța necesară de 1,5 metri față de cei apropiați.
5. Cei cu vârsta mai înaintată, respectiv cei care suferă de boli cronice continuă
să se încadreze în categoria persoanelor vulnerabile. Pe aceștia îi încurajăm să
aibe și în continuare răbdare, și să amâne pentru moment prezența în zone
comune, inclusiv prezența la sfintele liturghii celebrate în aer liber.
6. Îi rog și pe confrații mei preoți mai în vârstă sau bolnavi, să dea dovadă de
mai mare precauție, să ceară ajutorul confraților preoți mai tineri în asigurarea
activității pastorale, și să nu se expună la pericole, deoarece și ei aparțin
categoriei persoanelor vulnerabile.
B.
DESPRE SFINTELE LITURGHII CELEBRATE ÎN AER LIBER
1. Să profităm de oportunitatea celebrării sfintelor liturghii în aer liber cu
prezența credincioșilor în fiecare parohie, unde acest lucru este posibil și se
poate realiza în curtea bisericii. Să ne asigurăm, că locul desemnat pentru
celebrarea sfintei liturghii este demn și adecvat celebrării! În lipsa unei soluții
mai bune, să amenajăm o masă tip altar, pe care să așezăm două lumânări, cu un
crucifix pe sau lângă altar. Celebrarea sfintei liturghii se va face numai în curtea,
sau în imediata apropiere a bisericii, cu condiția, de a dispune de suficient spațiu
pentru asigurarea distanței necesare între credincioși.
2. În cazul celebrărilor în aer liber, atunci când nu putem asigura suficiente
scaune credincioșilor noștri, având în vedere pe cei care participă la sfânta
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liturghie stând în picioare, să ne acomodăm situației încadrându-ne într-un timp
rezonabil pentru celebrare.
3. Purtarea măștii de protecție și respectarea distanței de 1,5 m este obligatorie
pentru toți credincioșii care participă la sfânta liturghie. Masca nu va fi purtată
de către celebrant și cantor, care vor păsta o distanță necesară față de popor.
4. Credincioșii care prezintă simptome ale răcelii, sunt rugați să nu participe la
aceste momente de comunitate, și să evite prezența în spațiile destinate
celebrărilor liturgice!
5. Preotul celebrant își va dezinfecta mâinile atât înainte, cât și după sfânta
liturghie. Deasemenea, în timpul celebrării va păstra distanța prevăzută față de
credincioși.
6. Rămân în vigoare și pe mai departe prevederile anterioare cu privire la apa
sfințită respectiv schimbul semnului păcii în cadrul sfintei liturghii (ambele sunt
temporar suspendate).
7. Primirea Sfintei Împărtășanii în mod excepțional și temporar se va face doar
în palmă.
8. Colecta obișnuită se va face la sfârșitul sfintei liturghii, într-o cutie așezată la
intrarea în spațiul celebrării.
C.
DESPRE ÎNGRIJIREA PASTORALĂ A CREDINCIOȘILOR
1. Îi rog pe confrații mei preoți să acorde o atenție deosebită îngrijirii pastorale a
credincioșilor noștri pe toate planurile, și în afara sfintelor liturghii. Să fim
atenți, precauți și în același timp răbdători în aplicarea normelor din această
perioadă de tranziție.
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, care pot avea loc în
biserici, trebuie respectate întru totul reglementările emise de autorități: numărul
de participanți este de maxim 16 persoane, cu respectarea măsurilor de
prevenție.
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 diferote 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 în organizarea
celebrărilor în aer liber, și să-i implicăm astfel, încât toată lumea să poată simți
siguranță prin prezența în și în jurul bisericii.
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D.
DESPRE ACTIVITĂȚILE COMUNITARE
1. Odată cu ridicarea restricțiilor de liberă circulație, devine puțin mai ușor să ne
întâlnim cu credincioșii, cu personaalul, și cu membrii activi ai comunităților
noastre. Să organizăm cu mare grijă, precauție și conform normelor în vigoare,
acele ocazii, în care dorim să dezbatem treburile curente ale comunității locale.
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, vor sta la dispoziția personalului clerical
începând cu data de 18 mai. Să avem însă în vedere, că accesul în birourile
centrale se va face doar după dezinfectarea mâinilor, purtând obligatoriu masca
de protecție și respectând distanța fizică prevăzută.
Față de cele aici prevăzute, rămâne în responsabilitatea fiecărui preot să
urmărească normele comunicate de autoritățile competente, aplicând toate acele
reguli, care includ și activitatea derulată în bisericile și parohiile noastre.
Îndemn în continuaare comunitățile noastre parohiale și cele monahale, grupurile
Sfântului Rozar, Mișcarea Legiunea Maria, și celelalte mișcări spirituale, să
continue a oferi rugăciunile lor pentru încetarea pandemiei.
⁎⁎⁎
Nr. 987/2020.
DESPRE PROGRAME DIECEZANE
Comunic pe această cale Preacucernicilor Confrați, că evenimentele programate
pentru prima jumătate a anului în curs, nu vor fi organizate. Astfel, nu va avea
loc Întâlnirea Diecezană a Familiilor în 23 mai a.c., Pelerinajul Preoților la
Sâniob în 28 mai, Întâlnirea Diecezană a Tinerilor în 6 iunie, Ziua Media în
13 iunie, respectiv Întâlnirea Ministranților de limba slovacă în 20 iunie.
Deasemenea, exercițiile spirituale programate pentru începutul de iulie nu vor fi
ținute, în locul acestora voi programa un alt tip de întâlniri cu preoții noștri.
Despre aceasta vă voi informa din timp.
Oradea, 15 mai 2020
†Böcskei László
episcop diecezan m.p.
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