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VII. / 2020.  

 

 

Nr. 534 / 2020  NOI REGLEMENTĂRI 

 

Dragi Confrați în Preoție! 

Trăim deja de o bună bucată de vreme această perioadă specială. Acum, sperăm că vom începe 

să o depășim, fapt care nu va fi deloc ușor, întrucât ieșirea se va întâmpla doar încet, treptat, 

sperăm fără nici o recădere majoră.  

 

I. Dispoziții referitoare la coronavirus. Așa cum v-am rugat și în circularele anterioare, vă rog 

și de această dată să respectați reglementările autorităților, în spiritul responsabilității și al iubirii 

de oameni! Noi trebuie să îi sprijinim și să îi întărim pe credincioșii noștri, dar și pe noi înșine, în 

credință și în spirit. Nu ne putem, însă, permite ca să se infecteze chiar și o singură persoană din 

pricina noastră sau prin programele noastre, din cauza posibilei noastre neglijențe. De asemenea, 

să avem grijă ca referindu-ne la unele presupuse „opinii științifice”, să nu răspândim știri care i-

ar putea determina oamenii să ia măsuri iresponsabile, producându-le astfel o mare suferință, lor 

sau celorlalți. 

Conform ultimelor reglementări ale autorităților civile, începând din 15 mai a.c. intră în vigoare 

starea de alertă. Aceasta, pe lângă păstrarea tuturor măsurilor luate până acum, va relaxa treptat 

unele dintre restricțiile actuale. În baza tuturor acestora, începând din 15 mai a.c., pentru Dieceza 

de Timișoara vor intra în vigoare următoarele dispoziții, care însă vor fi aplicate doar dacă, din 

cauza schimbării situației epidemice, alte dispoziții nu le vor anula: 

 

1. Celebrarea Sf. Liturghii. Sf. Liturghii, celebrate în prezența credincioșilor, pot avea loc în 

aer liber (în fața bisericii, în curtea bisericii sau în grădină), acordându-se o foarte mare atenție 

respectării normelor de protecție, păstrând o distanță de 2 metri între fiecare persoană 

participantă. Trebuie procedat în așa fel încât, cei prezenți să nu atingă clanțele porților și ale 

ușilor, iar acolo unde este posibil, este de dorit să punem la dispoziție credincioșilor căi de acces 

separate la intrarea/ieșirea din curte sau grădină.  
 

a. Modalitatea administrării Sf. Împărtășanii 

• Înainte și după Sf. Împărtășanie preoții trebuie să-și dezinfecteze mâinile. La momentul 

Sf. Împărtășanii și ei vor trebui să folosească măști de protecție. Este permisă doar 

administrarea Sf. Împărtășanii în mână. În cazul participării mai multor preoți la Sf. 

Liturghie, cei care concelebrează se vor împărtăși „per intinctionem” (prin introducerea 

sf. Trup în potirul cu sf. Sânge). Și preoții trebuie să mențină distanța de 2 metri între ei. 

• Credincioșii care participă la Sf. Împărtășanie trebuie să mențină distanța de 2 m între ei, 

întinzând ambele mâini cât se poate de mult înainte (același lucru îl fac și preoții). 
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b. Colecta. Donațiile pentru colectă trebuie să fie depuse la plecare, în cutiile sau coșurile aflate 

la ieșirea sau la poarta din curtea bisericii, evitând aglomerarea de persoane. Ar fi indicat să fie 

depuse acolo și pliante/ foi care să conțină numărul contului bancar al parohiei, fapt care oferă 

credincioșilor posibilitatea plății prin transfer bancar. Să ne informăm credincioșii asupra 

faptului că își pot trimite donațiile sau plăti contribuția bisericească (cultul) de asemenea prin 

transfer bancar. 

c. Dăruirea semnului păcii. În cadrul Sf. Liturghii este interzis în continuare să se dea mâna cu 

ceilalţi participanţi, în momentul dăruirii semnului păcii. 

d. Voluntari. Pentru a asigura respectarea reglementărilor în materie de igienă și prevenție vă 

rugăm să implicați și voluntari corespunzători.  

• În vederea respectării celor descrise mai sus este responsabil parohul sau rectorul 

bisericii. În cazul în care observați că într-un anumit loc respectarea deplină a normelor 

de prevenție și combatere a răspândirii noului coronavirus nu poate fi garantată, puteți 

decide în continuare suspendarea celebrării Sf. Liturghii publice. Despre acest lucru vă 

rog să înștiințați Ordinariatul Episcopal prin telefon sau e-mail.  

• Noi vom continua să transmitem în direct zilnic Sf. Liturghii pe pagina de Facebook a 

Diecezei noastre: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-

TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073.  

• Țineți bisericile deschise cel puțin câteva ore pe zi, astfel încât credincioșii să poată veni 

individual pentru a se ruga și a-L adora pe Cristos în Sf. Euharistie. Rog totodată să nu 

utilizați nici în continuare aghiazmatarele. 

• În afară de Sf. Liturghii și devoțiuni mai mici, parohiile să nu organizeze evenimente cu 

participarea unui număr mare de oameni. 

• Să oferim credincioșilor posibilitatea de spovadă și să stăm la dispoziția credincioșilor, 

deoarece mulți nu au reușit să se spovedească nici de Paști. Spovada să nu aibă loc încă 

într-un confesional. În loc de un scaun confesional, utilizați o încăpere potrivită de 

dimensiuni mari. Se poate spovedi și în aer liber, dacă acest lucru este realizabil. Atât 

preotul, cât și cel care se spovedește să folosească o mască. 
 

2. Vârstnicii, bolnavii. Rugăm credincioșii bolnavi și vârstnici, în vederea protejării propriei 

persoane și a sănătății lor, dar și pentru a-i proteja pe ceilalți din jur, să nu vină în sânul 

comunității bisericești, până când reglementările pentru combaterea răspândirii noului 

coronavirus nu intră într-o altă etapă de relaxare. Cei care prezintă semne ale infectării sau au 

intrat în contact direct cu o persoană infectată, îi rugăm să rămână neapărat acasă. Ei vor 

participa și în continuare prin transmisiunile online sau prin mass-media la Sf. Liturghii și 

rugăciuni comunitare. 

• Repet directivele circularei nr. VI/2020 referitoare la această situație: Pe cei vârstnici și pe 

cei bolnavi în niciun caz să nu-i lăsăm singuri! Unde este posibil, să-i sprijinim 

spiritual prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare. 

• În această perioadă, să mergem cu Sacramentele numai la acele persoane grav bolnave, 

unde Sf. Spovadă nu poate fi amânată sau trebuie să administrăm sacramentul Ungerii 

Bolnavilor. Și în astfel de cazuri, să respectăm măsurile preventive impuse de către 

autorități, purtând, dacă există, echipament de protecție complet. Unde este posibil, să 

ajutăm prin telefon inițierea căinței desăvârșite. În cazul în care folosirea telefonului 

nu este posibilă, să încercăm să ajutăm, prin îngrijitorul personal al bolnavului, inițierea 

căinței desăvârșite.  

• Acei credincioși în vârstă sau bolnavi, care nu au rude, să simtă și mai accentuat iubirea și 

sprijinul comunității. Să organizați împreună cu autoritățile aprovizionarea lor cu 

alimente și medicamente. Multe parohii fac deja acest lucru, cu atenția cuvenită. 

https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073
https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073
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•  Rog preoții mai în vârstă sau cei cu o sănătate mai precară fie să nu celebreze încă Sf. 

Liturghii în prezența credincioșilor, fie să ia și mai mult toate măsurile speciale, posibile, 

de precauție.  
 

3. Evenimente mai mari.  

• Prima Sf. Împărtășanie în formă solemnă nu poate fi încă organizată.  

• În această perioadă nu este permisă organizarea pelerinajelor, procesiunilor și a călătoriilor 

religioase în comun. 

• Se pot celebra Botezuri ale copiilor și Cununii, dacă este neapărat nevoie, iar acestea nu 

se pot amâna pentru o dată ulterioară. Trebuie însă îndeplinite toate măsurile de precauție 

în vederea combaterii epidemiei. Conform reglementărilor, la aceste celebrări pot 

participa maxim 16 persoane, astfel încât să fie asigurat un loc de 4 m pătrați, pentru 

fiecare persoană, și să poartă măști atât preoții cât și credincișii particiapanți. 

• În ceea ce privește înmormântările: dacă o parte a oficiilor funerare se desfășoară în 

biserică sau în capela mortuară închisă, la funeralii pot participa maximum 16 persoane. 

Trebuie menținută distanța de 2 metri între persoanele participante, unii față de alții 

(excepție pot face membrii familiei sau cei care trăiesc în aceeași locuință). Și în cazul 

funeraliilor oficiate în aer liber trebuie respectate reglementările de prevenție, adoptate de 

autoritățile naționale sau locale! 

 

4. În legătură cu angajații. Reglementările anterioare s-au schimbat în măsura în care nu mai 

este nevoie de adeverință și declarație pentru deplasările pe teritoriul propriului oraș sau sat, 

acestea fiind necesare doar în cazul părăsirii localității. (vezi în atașament). 

• Aerisiți frecvent birourile, dezinfectați des clanțele ușilor și suprafețele de lucru. Acolo 

unde este instalat aerul condiționat, asigurați dezinfectarea săptămânală a aparatelor.  

 

5. Este în continuare obligatoriu să folosiți mască și să respectați distanța prerscrisă față de 

celelalte persoane la cumpărături sau în mijloacele de transport în comun (autobuze, tramvaie).  

 

6. Spălarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor este în continuare o datorie. 

 

II. Alte prevederi bisericești.  

1. La cererea Sfântului Părinte colecta așa-numitelor Denarius sau Obolus Sancti Petri, care are 

loc de obicei cu ocazia sărbătorii Sf. Apostoli Petru și Paul, va fi amânată în acest an pentru 

data de 4 octombrie, a 27-a duminică de peste an, sărbătoarea Sf. Francisc din Assisi. 

2. Colecta pentru Țara Sfântă desfășurată de obicei în Vinerea Mare, de asemenea la cererea 

Sfântului Părinte, va avea loc în data de 13 septembrie. 

3. În Dieceza noastră sunt anulate miruirile din luna iunie a.c., la fel și administrarea Sf. Mir din 

luna iulie a.c., în parohia Arad-Șega. Cu privire la celelalte două miruiri, din iulie, încă nu 

există nicio decizie. Să urmărim noile măsuri de combatere a epidemiei! Acceptăm cu bucurie 

sugestiile voastre! Miruirile anulate pot fi reprogramate pentru anul viitor. 

4. Îi rog pe Confrații în preoție să nu forțeze organizarea Primelor Sf. Împărtășanii, întrucât 

nici pentru pregătirea copiilor nu au avut la dispoziție timp suficient. Este mai bine să anulați 

desfășurarea lor și să organizați acest moment sfânt în condiții mai bune, după o pregătire mai 

lungă și mai aprofundată. 

5. Vizitele canonice programate pentru luna iunie a.c. vor fi reprogramate pentru anul viitor. 

6. Noua perioadă de desfășurare a Congresului Euharistic de la Budapesta este: 5-12 

septembrie 2021. 

7. Încă mai suntem în luna mai, lună dedicată Sf. Fecioare Maria. Să-i încurajăm pe credincioșii 

noștri să se roage acasă Sf. Rozariu împreună cu familia sau individual. Să-i ajutăm, de 

asemenea, implicându-ne în rugăciunea unei familii prin internet sau prin telefon. 
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În ceea ce trebuie să-i ajutăm pe semenii noștri în mod special: în consolidarea încrederii în 

Dumnezeu și în promovarea spiritului de întrajutorare. 

Să fim în continuare uniți în rugăciune! Să avem grijă de frații noștri vârstnici! În măsura 

posibilităților să-i ajutăm pe cei mai săraci! Să cerem mijlocirea Maicii Domnului și a Sf. 

Episcop Gerhard! 

 

Datum Timisoarae, in residentia nostra episcopali 

die 15. Maii, A.D. 2020.       ✠ Josephus, 

         Episcopus  


