III. / 2020.
Iubiți frați și surori!
După cât se vede, criza va mai dura. În contextul situației actuale aducem la cunoștință
următoarele dispoziții de aplicat în Dieceza de Timișoara:
Nr. 403 / 2020

ÎNTRUNIRI DECANALE

Întrunirile decanale pentru lunile martie, aprilie și mai se anulează, precum și întrunirile
arhidiaconale. În cazul în care decanul și preoții consideră ținerea ședințelor necesară și
bine-venită, ele se pot desfășura prin intermediul Skype. Dacă ședințele arhidiaconale au
loc pe Skype, mă alătur cu bucurie.
Nr. 404 / 2020

LITURGHII PONTIFICALE TRANSMISE

Dacă autoritățile naționale sau locale nu dispun altfel, transmitem din curtea episcopiei
liturghiile pontificale:
• zilnic la ora 7:15.
• în 22 martie, duminică, de la ora 9, liturghia în limba maghiară;
• în 25 martie, de la ora 10, în limba germană;
• în 29 martie, de la ora 11, în limba română.
• Liturghia de Florii în trei limbi (cu predică în română) va fi de asemenea
transmisă din curte, sau, dacă nu este posibil, din capela episcopală, fără
credincioși, la ora 10.
• Liturghia de sfințire a uleiurilor va fi de asemenea transmisă la ora 10, ori din
curtea palatului, ori din capela episcopală. Uleiurile vor fi sfințite, dar avem
rugămintea ca, până la finalul crizei, să folosiți uleiurile de anul trecut. La
terminarea crizei, decanii vor primi uleiurile nou-sfințite de la ordinariatul
episcopal pentru a le împărți la timpul potrivit parohiilor.
• În Joia Mare vom transmite de la ora 18 liturghia pontificală în amintirea Cinei
celei de Taină.
• În Vinerea Mare comemorăm patima și moartea Domnului. Ritualul patimii și
morții Domnului va fi transmis de la ora 15:00.
• În Sâmbăta Mare, Vigilia Învierii va începe de la ora 20:30, fiind de asemenea
transmisă.
• Liturghia pontificală din Duminica Învierii, va fi transmisă de la ora 10:00.
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Nr. 405 / 2020

ÎN LEGĂTURĂ CU RITUALURILE PASCALE

• În Joia Mare, pentru conformarea strictă cu dispozițiile actuale (dacă acestea nu
se schimbă), liturghiile pot fi ținute în aer liber (cu mai puțin de 100 de persoane și
respectând distanță de minim 1 metru între ele). Dacă prescripțiile se schimbă, sau
dacă parohul decide că nu se poate celebra liturghia în aer liber, liturghia să fie
celebrată fără popor și, unde este posibil, să fie transmisă prin internet (ritualul
spălării picioarelor se va omite). La sfârșitul liturghiei nu se va ține procesiunea, ci
Preasfântul Sacrament va fi depus în tabernacol.
• În Vinerea Mare, comemorarea patimilor și morții Domnului va avea loc în mod
similar. Dacă are loc afară și participă și credincioși, în locul sărutului crucii vom
adora crucea prin aplecarea capului, fiecare de la locul său.
• Sâmbăta Mare, Vigilia Învierii va fi celebrată tot astfel, ori în aer liber, ori fără
popor în biserică, și poate fi transmisă, dacă este posibil.
o Nu va avea loc sfințirea focului, ritualul începând cu aprinderea lumânării
și continuând cu Preconiul Pascal.
o În partea a treia a ritualului, la liturghia baptismală, să se celebreze numai
reînnoirea promisiunilor de botez.
o Dacă se celebrează afară și cu participarea credincioșilor, să fim atenți să
nu dureze prea mult.
o Vigilia să fie celebrată doar în mater, iar procesiunea să nu fie ținută.
Nr. 406 / 2020

PARTICIPAREA PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI

Participarea serioasă prin intermediul internetului trebuie să fie adusă la cunoștința
credincioșilor. Să se pregătească pentru Sfânta Liturghie cu sufletul și trupul.
(Credincioșii din Italia ne dau exemplu: „Ne îmbrăcăm frumos, nu ne așezăm pe fotolii
comode, facem semnul crucii cu pietate, îngenunchem și stăm în picioare când e cazul și
ne facem împărtășirea spirituală. Răspunsurile la liturghie le dăm cu voce tare”). Dacă e
posibil, să luăm parte la transmisiunile live, nu la înregistrări ulterioare.
Această circulară apare și în limba maghiară și în limba germană, și va fi urmată de alte
dispoziții cu privire la posibilitățile de Spovadă și indulgențe.
Bunul Dumnezeu să vă însoțească pe toți! În asemenea timpuri suntem îndemnați să
privim spre lucrurile esențiale, iar în acestea să facem tot ce ne este posibil.
Timișoara, 22 martie 2020
✠ Iosif,
episcop

30

