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V. / 2020. 

 

Iubiți frați și surori! 

 

Iată câteva dispoziții de aplicat, pentru reducerea incertitudinii, cel puțin într-o 

anumită măsură: 

 

Nr. 411 / 2020 NOI DISPOZIȚII  

 

1. Este interzisă celebrarea Sf. Liturghii, precum și alte celebrări sau devoțiuni cu 

participarea credincioșilor atât în spații închise, cât și în aer liber.  

2. Celebrările funerare pot fi oficiate fără Sf. Liturghie, numai la mormânt, de 

preferință scurt, fără predică. Pot participa maximum 8 persoane. Este necesar ca 

rudele să fie informate despre această formă de funeralii. În cazul în care 

cantorul a trecut de vârsta de 65 de ani, să nu participe la ceremonie. Această 

dispoziție intră în vigoare astăzi și va rămâne în vigoare până la rezolvarea 

situației critice. 

3. Doar acei angajați parohiali să vină la muncă, a căror activitate este absolut 

indispensabilă și care nu pot lucra de acasă. În schimb acei angajați care se 

prezintă la locul de muncă, să primească o adeverință de la preotul paroh, ca 

angajator, conform anexei 1, pe care să o aibe asupra lor. Deocamdată acest 

lucru este impus prin lege doar acelor persoane care părăsesc domiciliul între 

orele 22-6 din motive justificate (acestea sunt enumerate în ordonanța militară). 

Acest lucru este valabil și pentru preoți. Respectați întotdeauna regulile de 

prevenire a infecției (spălarea mâinilor, păstrarea unei distanțe semnificative față 

de celelalte persoane, dezinfectare, mască etc.) 

• Cei care își părăsesc casele în alt interes decât cel profesional, trebuie să 

semneze o declarație pe propria răspundere, conform anexei 2, pe care trebuie 

să o poarte la ei. Părăsirea locuinței/ domiciliului se poate face doar din 
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motive foarte bine întemeiate. Toate aceste restricții pot deveni obligatorii și 

pe timpul zilei, iar în unele locuri sunt aplicate deja în acest mod. Îi rog pe 

confrații preoți să părăsească casa parohială doar din motive bine întemeiate 

și să îi îndemne și pe alții, pe cât se poate, să rămână acasă.  

4. În Duminica Floriilor, în acest an nu se vor sfinți ramurile.  

5. Cu ocazia Sf. Spovezi, la asigurarea distanței suficiente între preot și credincios 

să fiți foarte precauți pentru ca secretul sacramental al Spovezii să nu fie 

compromis. 

6. Pentru Vinerea Mare trimitem rugăciunea care va trebui intercalată între 

rugăciunile universale – vezi Anexa 3.  

7. În acest an, în Duminica Bunului Păstor, nu va avea loc colecta pentru vocaţii.  

8. Sprijin unic pentru parohiile cele mai nevoiașe. Întrucât în această perioadă 

credincioșii nu pot participa fizic la Sf. Liturghii și bisericile sunt vizitate de mai 

puține persoane, în schimb cheltuielile parohiilor rămân neschimbate, am decis 

că 20 dintre cele mai nevoiașe parohii vor primi o subvenție unică de câte 1.000 

Ron de la Ordinariatul Episcopal. (Și în acest caz s-au luat în considerare 

criteriile utilizate în Fondul de solidaritate). 

9. Vizitele decanale vor avea loc abia după această perioadă extraordinară.  

10. Va fi anulată Întâlnirea Diecezană de Tineret programată pentru 16 mai și 

întâlnirea cu tinerii care se pregătesc pentru a primi Sacramentul Sf. Mir. 

Termenul limită pentru depunerea listelor tinerilor este amânat de la 31 martie la 

o dată ulterioară. 

11. Vor fi anulate miruirile din lunile aprilie și mai (19 aprilie la Chișineu Criș, 17 

mai la Ciacova, 30 mai la Aradul Nou, 31 mai la Timișoara II Fabric). 

12. Pentru a limita deplasările și astfel răspândirea coronavirusului, la 

contabilitatea arhidiaconală trimiteți scanate, prin e-mail acele documente, 

care se pot rezolva și pe această cale. 

 

Dacă unele dintre aceste măsuri vi se par greu de îndeplinit, nu uitați: prin aceasta 

putem salva una sau mai multe vieți. Iar aceasta este datoria noastră creștinească. 

 

 

Timișoara la, 23 martie 2020 

 

✠ Iosif, 

    episcop 
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anexa nr. 1 
 

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ 

Subsemnatul (nume, prenume),.......................................................................,  

 în calitate de  (funcția)................................................................. în cadrul 

(organizația) ..................................................................................................confirm 

faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de 

muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub 

formă de telemuncă. 

Datele persoanei care se deplasează: 

Nume : ................................................................................................................ 

Prenume : ............................................................................................................  

Data nașterii: ......................................................................................................  

Adresa: ............................................................................................................... 

Domeniul activității profesionale : .....................................................................  

Locul de desfășurare al activității profesionale: ................................................. 

Traseul deplasării: .............................................................................................. 

Mijlocul de deplasare: ........................................................................................ 

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la 

falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea 

combaterii bolilor. 

DATA                        SEMNĂTURA 
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anexa nr. 2 
 

DECLARATIE 

Subsemnata/Subsemnatul.............................................................................................. 

Născută/născut la data de..................................... 

Având domiciliul:...................................................................................................... 

Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta):  

 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională 

este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea 

unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu 

poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator) 

 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat; 

 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona 

de domiciliu; 

 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau 

pentru însoțirea copiilor; 

 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice 

individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă; 

 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie 

 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:.................................. 

............................................................................................urmând următorul traseu: 

........................................................................................................................ 

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la 

falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea 

combaterii bolilor. 

 

 

DATA                      SEMNĂTURA 
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anexa nr. 3 

 
XI. RUGĂCIUNE PE TIMP DE EPIDEMIE 
 
Să ne rugăm, fraților, pentru cei care s-au îmbolnăvit pe timpul  

acestei epidemii, 
pentru cei care au răposat și pentru aceia  

care i-au pierdut pe cei dragi, 
pentru ca poporul creștin să se convingă: 

‒ atât în viața cât și în moartea noastră este alături de noi 
CrisTOS, regele Universului.  

 
Se roagă în tăcere, apoi preotul continuă: 
 
Dumnezeule Atotputernic, privește la neliniștile noastre, 
ușurează povara copiilor tăi, 
primește-i în împărăția Ta pe cei răposați, 
întărește credința noastră slabă, 
așa cum l-ai întărit pe Fiul tău,  

Isus Cristos, 
care pentru noi a golit potirul suferinței. 
Ajută-ne ca să ne încredem mereu fără șovăire  
în grija Ta părintească. 
Prin Cristos Domnul nostru.  

R.: Amin. 
 

 
 

 

 

 

 


