IV. / 2020.
Noi reglementări – Dezlegarea generală, căință desăvârșită, indulgențe plenare
Iubiți frați și surori,
În situația datorată coronavirusului, Sfântul Scaun a făcut cunoscute, în data de 19 martie,
reglementările privind indulgența plenară, iar în data de 20 martie pe cele privind
sacramentul reconcilierii.
Să fim atenți în mod deosebit la următoarele:
Nr. 407 / 2020

DEZLEGAREA COLECTIVĂ

1. Administrarea sacramentului reconcilierii și în timpul Covid-19 rămâne în același
mod, adică mărturisirea personală a păcatelor și enumerarea acestora, căință și dezlegare
de păcate (vezi CIC can.960).
2. Dezlegarea colectivă reprezintă forma extraordinară a dezlegării de păcate, prin
intermediul căreia credinciosul (sau grup de credincioși în același timp), fără mărturisire
deplină și individuală a păcatelor – în necesitate gravă, cu permisiunea episcopului
diecezan – va primi dezlegarea de păcate.
3. Condițiile dezlegării colective:
• în pericol iminent de moarte: când, din acest motiv, preotul nu are la dispoziție
timpul necesar ascultării mărturisirii păcatelor al penitenților. O boală gravă sau
extinderea unei epidemii reprezintă pericol de moarte.
• în stare de necesitate gravă: când, datorită numărului mare de penitenți, nu sunt
destui preoți confesori la dispoziție pentru ascultarea în timp util a spovezilor, și,
din această cauză, penitenții, din motive independente de ei, ar fi privați de harul
sacramental.
• Este necesar ca cei care primesc dezlegarea colectivă, să fie pregătiți în mod
corespunzător. Pentru validitatea spovezii este necesar ca fiecare penitent, personal,
să promită că, în timp util, de îndată ce este posibil, își va mărturisi acele păcate
grave, pe care, datorită situației actuale, acum nu le poate spovedi.
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• Dacă, din cauza situației ivite, confesorul consideră, conform celor enumerate mai
sus, că este necesară dezlegarea colectivă, atunci în prealabil să îl anunțe pe
episcopul diecezan, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci să îi aducă la
cunoștință cât mai curând. Îi rog pe confrații mei în preoție, ca în astfel de situații
date să discearnă precaut și înțelept, știind că, prin aplicarea acestor instrumente de
har extraordinare, vrem să slujim doar mântuirea sufletelor.
Liturghia dezlegării colective – vezi anexa nr.1.
Nr. 408 / 2020

CĂINȚA DESĂVÂRȘITĂ

Conform paragrafului nr. 1452 al Catehismului Bisericii Catolice: ”Când izvorăște din
dragostea față de Dumnezeu iubit mai presus de toate, căința este numită „desăvârșită”
(căință din iubire)”. În situații grave, când nu există posibilitate de spovadă, este
necesară inițierea căinței desăvârșite. O astfel de căință dobândește iertarea păcatelor
lesne-iertătoare; dacă ea cuprinde și hotărârea fermă de a recurge, îndată ce este posibil,
la spovada sacramentală, dobândește și iertarea păcatelor de moarte.
În măsura în care nu este posibilă dezlegarea colectivă, în acel caz credinciosul inițiază
căința desăvârșită (după anexa nr. 2 sau printr-o rugăciune asemănătoare) și ia hotărârea
fermă de a recurge, îndată ce este posibil, la spovada sacramentală.
Rugăciune pentru inițierea căinței desăvârșite: – vezi anexa nr.2.
Nr. 409 / 2020

INDULGENȚA PLENARĂ

În situația gravă actuală, Biserica oferă posibilitatea dobândirii de INDULGENȚĂ
PLENARĂ pentru bolnavii suferinzi de coronavirus sau pentru cei aflați în carantină,
dacă se rup de toate păcatele, se unesc sufletește în celebrarea sfintelor liturghii prin
intermediul mijloacelor de comunicare media, prin rugăciunea Rozariului, prin
rugăciunea Calea Crucii sau prin alte devoțiuni, ori dacă se roagă Crezul, Tatăl nostru și o
rugăciune către Preasfânta Fecioară Maria, oferind această încercare în spirit de credinţă
în Dumnezeu şi de caritate faţă de fraţi, cu voinţa de a îndeplini condiţiile obişnuite
(spovadă sacramentală, împărtăşanie euharistică şi rugăciune după intenţiile Sfântului
Părinte), imediat ce le va fi posibil.
Idulgența plenară se acordă în aceleași condiții și personalului sanitar, membrilor familiei
acestora și tuturor care sunt expuși pericolului de a se contamina îngrijindu-se de cei
bolnavi, după cuvântului Mântuitorului: „Nimeni nu are o iubire mai mare decât
aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi.” (In 15,13)
Totodată, indulgența plenară se acordă în aceleași condiții și celor care oferă vizita la
Sfântul Sacrament sau adorația euharistică, ori citesc Sfânta Scriptură cel puțin o
jumătate de oră, se roagă Rozariul sau Calea Crucii, ori se roagă Rozariul Divinei
Îndurări, cerând de la Dumnezeu Atotputernicul să facă să înceteze epidemia și totodată
să dăruiască bolnavilor vindecare și mântuire celor pe care i-a chemat la El.
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Indulgența plenară o dobândesc și acei bolnavi care, în clipa morții, nu au posibilitatea de
a primi sacramentul bolnavilor. În aceste cazuri recomandăm folosirea crucifixului sau a
crucii.
Ca și completare la reglementările aduse până acum, atrag atenția Preacucernicilor
Confrați în Preoție la următoarele:
• administrarea sacramentelor (botez, cununie) să se oficieze doar în caz de nevoie și
în cerc foarte restrâns (la botez părinții și nașii, la cununie perechea și doi martori)
respectând toate condițiile impuse în ceea ce privește igiena.
• spovada se va efectua doar în locuri deschise și prin aplicarea măsurilor de precauție
(menținerea distanței prescrise, mască, etc.).
o Este posibil să fie acordată asistență spirituală credincioșilor aflați în
carantină și prin intermediul telefonului, dar dezlegarea de păcate nu este
posibilă în acest mod.
• Și maslul să fie administrat cu precauție respectând instrucțiunile autorităților.
o Ungerea este posibil să fie făcută doar asupra unei singure părți a trupului,
rostind întreaga rugăciune (vezi CIC can. 1000).
o Înainte și după administrarea maslului este necesară dezinfectarea mâinilor.
o În cazurile de necesitate se poate administra maslul prin respectarea
condițiilor de prevenție sau prin folosirea de îmbrăcăminte de protecție.
o În măsura în care îmbrăcămintea de protecție și instrucțiunile autorităților
nu permit ca maslul să fie administrat cu mâna, atunci dreptul canonic (vezi
CIC can.1000 &2) permite posibilitatea ca bolnavul să fie uns cu un
instrument adecvat (de ex. bețișorul cu vată de unică folosință folosit pentru
curățirea urechilor).
• Înmormântările vor putea fi oficiate doar într-un cadru restrâns, iar la priveghi să
renunțăm.
Având în vedere restricțiile și obligațiile intrate în vigoare în țara noastră cât și extinderea
rapidă a epidemiei, aceste reglementări din data de 21 martie 2020 rămân în vigoare până
la revocarea lor pe tot teritoriul diecezei noastre.
În privința măsurilor de precauție și a eventualelor schimbări, vă rog să urmăriți cu
atenție dispozițiile autorităților.

Timișoara la, 21 martie 2020
✠ Iosif,
episcop
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LITURGHIA DEZLEGĂRII COLECTIVE – Anexa nr. 1
MĂRTURISIREA COLECTIVĂ A PĂCATELOR
Preotul îi îndeamnă pe aceia care așteaptă dezlegarea, să exprime acest lucru printr-un
gest exterior. De ex.:
Cei care vor să primească dezlegarea colectivă să îngenuncheze și să spună actul de
căință, așa cum ne rugăm la Sfânta Liturghie!
Sau:
Cei care vor să primească dezlegarea colectivă, plecându-și capul, să spună actul de
căință, așa cum ne rugăm la Sfânta Liturghie!
După aceea, penitenții să spună actul de căință (Mărturisesc lui Dumnezeu
atotputernicul...), apoi continuă recitând împreună rugăciunea Tatăl nostru. După
aceasta preotul rostește dezlegarea colectivă.
DEZLEGAREA COLECTIVĂ
Preotul își întinde mâinile peste penitenți și rostește dezlegarea colectivă:
Tatăl ceresc, care nu dorește moartea păcătosului, ci să se convertească și să trăiască, El
care ne-a iubit mai înainte și l-a trimis pe Fiul său în lume, pentru ca prin El lumea să se
mântuiască, El să fie milostiv cu voi și să vă dăruiască pacea.
Răspuns: Amin.
Domnul nostru Isus Cristos care, pentru păcatele noastre, s-a dat pe mâna păcătoșilor, dar
a înviat, ca să ne dobândească mântuirea, El care l-a revărsat pe Duhul Sfânt asupra
apostolilor, ca să aibă putere pentru iertarea păcatelor, prin slujirea noastră să vă elibereze
pe voi de păcate și să vă umple cu Duhul Sfânt!
Răspuns: Amin.
Duhul Sfânt Mângâietorul, pe care l-am primit pentru iertarea păcatelor, și cel care ne
conduce la Tatăl, să curețe inimile voastre, să vă pătrundă cu puterea sa, ca să mărturisiți
bunătatea aceluia în viața voastră, care, din întuneric, v-a chemat la lumina cea adevărată!
Răspuns: Amin.
IAR EU VĂ DEZLEG DE PĂCATELE VOASTRE ÎN NUMELE TATĂLUI
ȘI AL FIULUI ✠ ȘI AL SFÂNTULUI DUH.
Răspuns: Amin.
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Sau:
Dumnezeu, Părintele îndurărilor, care a împăcat lumea cu sine prin moartea și învierea
Fiului său și a trimis pe Duhul Sfânt spre iertarea păcatelor, prin puterea acordată
Bisericii, să vă dăruiască iertare și pace.
Răspuns: Amin.
IAR EU VĂ DEZLEG DE PĂCATELE VOASTRE ÎN NUMELE TATĂLUI
ȘI AL FIULUI ✠ ȘI AL SFÂNTULUI DUH.
Răspuns: Amin.
_________________________________________________________

INIȚIEREA CĂINȚEI DESĂVÂRȘITE – Anexa nr. 2

Doamne, Dumnezeul meu,
mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai presus de toate,
pentru că prin ele am pierdut harul tău și împărăția cerului
și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului;
dar mai mult mă căiesc pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine,
Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun.
Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău,
să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. (aici gândește-te la păcatul pe
care vrei să îl învingi)
Te rog, Doamne, să fie ochii tăi plini de bunătate asupra mea,
și ajută-mă ca ziua de mâine să o folosesc mai bine decât pe cea de astăzi.
Preasfântă Fecioară Marie și Sfinți Îngeri Păzitori, fiți alături de mine! Amin.
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