
 
 

 
29 mai 2020 

Biroul Episcopal 
Prot. No. 2020/50.07 

Protocol pentru revenirea la sărbătorirea publică a serviciilor divine în parohiile și misiunile 
Eparhiei Catolice Române în timpul Pandemiei COVID-19 

 
Principiile directoare 

 
1. În primul rând, după cum ne reamintește Sfânta Liturghie, în această situație 

periculoasă ca de altfel în toate situațiile din viața noastră, „Binecuvântarea Domnului 
peste voi toți cu al Său Har si cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în 
vecii vecilor. “ Dumnezeu este „Abba”, Tatăl nostru, al iubirii infinite și al milosteniei 
veșnice. Orice am putea deveni oricare dintre noi, biserica sau țara noastră, Cel care a 
luat slăbiciunea noastră, a cucerit-o prin moartea Sa și S-a înălțat cu natura sa umană 
la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, nu ne-a abandonat și nu ne va abandona niciodată. Iisus 
Hristos este chipul milosteniei infinite. Putem și trebuie să avem încredere în El. În plus, 
Spiritul Sfânt a fost dat Bisericii și fiecăruia dintre noi la botezul nostru, pentru a fi 
Mângâietorul și călăuzitorul nostru. 

 
2.  Suntem o comunitate de credință. Aceasta înseamnă că a fi împreună este un element 

esențial al identității noastre. Orice ne obligă să ne despărțim nu poate fi niciodată 
acceptat ca normal pentru Biserică. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu în mod fervent, 
pentru ca el să depășească tot ceea ce ne separă unul de celălalt, indiferent de cauză. În 
situația socială extrem de polarizată, care este contextul pandemiei coronavirusului 
din SUA, diferențele puternice și lipsa de încredere pot duce la antipatii care pot fi la fel 
de toxice pentru Corpul lui Hristos, precum noul coronavirus este pentru corpurile 
noastre fizice. Pentru a servi binele comun așa cum este datoria noastră umană și 
creștină, în libertatea noastră ne supunem de bună voie cerințelor raționale ale științei 
și medicinei, precum și cerințelor drepte ale legii. Din acest motiv, autoritatea legitimă 
a Bisericii a interzis, printre altele, sărbătorirea publică a serviciilor divine. Timpul și 
modul de reluare a serviciilor divine vor avea loc, așa cum este stabilit și de Autoritatea 
Bisericii. 

 
3.  Trebuie să reținem în permanență că pandemia COVID-19 este în continuare cu noi și 

că numărul de cazuri și decese continuă să crească. Aceasta este o boală virulentă, 
extrem de contagioasă și potențial fatală, a cărei amenințare la viața oamenilor noștri 
nu poate fi subestimată. Nu este o răceală și nici gripă; nu este nici farsă și nici 
rezultatul vreunei conspirații. Este o realitate care a intrat în viața noastră în modul cel 
mai nedorit, ceea ce a dus la întreruperea vieții noastre obișnuite și a societăților 
noastre din întreaga lume. Distanțarea socială și alte eforturi de atenuare au împiedicat 
în multe locuri, facilitățile locale de asistență medicală să fie copleșite, dar acest lucru 



nu poate fi luat cum că epidemia este sub control, fie în SUA, fie în Canada. Trebuie avut 
în vedere faptul că acest protocol ar putea fi revocat și că serviciile publice pot fi anulate 
încă o dată, dacă situația o va impune. 

 
4. Sărăcia omoară și ea. Ca societate, trebuie să facem tot posibilul să ne asigurăm că aceia 

mai vulnerabili dintre noi sunt îngrijiți și că posibilitatea fiecărei persoane sau familii 
de a-și asigura nevoile este menținută pe cât posibil. Pe măsură ce ne întoarcem la 
muncă (dacă avem norocul să fim încă angajați) și la alte activități din viața de zi cu zi, 
atât prudența, cât și curajul trebuie să ne ghideze alegerile cu privire la ce să facem și 
cum să facem asta. Porunca lui Hristos de a vă „iubi unul pe altul așa cum te-am iubit 
pe tine” (Ioan 15:12) ne inspiră pe mai departe să depășim cerințele dreptății și 
prudenței pentru a desfășura acele activități generoase și caritabile care dovedesc 
dragostea lui Dumnezeu în viața noastră. 

 
5. Oricare ar fi alegerile pe care le facem și în orice mod sunt puse în aplicare următoarele 

orientări, vom avea grijă să respectăm tot ceea ce cer legile și reglementările de 
sănătate specifice locului în care locuim. 

 
6. Cu condiția ca circumstanțele menționate la punctul 7 de mai jos să permită, 

celebrarea publică a serviciilor divine poate începe cu Vecernia Mare (unde este 
slujită) din seara zilei de 30 mai 2020, începerea celebrării marii sărbători a 
Rusaliilor după calendarul nou, sau cu duminica Sfinților Părinți din Niceea, după 
calenarul vechi. Numărul maxim de persoane nu trebuie să depășească 50% din 
capacitatea aprobată de pompieri pentru clădire, sau orice limită inferioară impusă 
de lege. Prin urmare, preoților li se acordă facultatea de a dispune, după cum ar fi 
necesar, pentru acomodarea creincioșilor. În plus, celebrarea Vecerniei Mari de 
dinaintea duminicii și a sărbătorilor este încurajată, pentru a oferi opțiuni 
suplimentare pentru credincioși să participe la un serviciu ca parte a unui grup mai 
mic. 

 
7. Preoții care au nelămuriri sau întrebări cu privire la preziderea închinării publice din 

cauza vârstei, din motive de sănătate care sunt fundamentale, sau nu sunt în măsură să 
pună în aplicare aceste instrucțiuni, trebuie să ia legătura cu decanul (protopopul), 
vicarul general (părintele Iuliu Muntean) sau Episcopul John Michael pentru a stabili 
un curs rezonabil de acțiune. 

 
8. Ca și catolici, noi, Catolicii răsăriteni, facem parte dintr-o familie bisericească mai mare, 

oriunde am fi în lume. În SUA și Canada, catolicii de rit latin sunt majoritatea în cadrul 
acestei familii. Prin urmare, pe lângă respectarea legilor locale și a directivelor Eparhiei 
Catolice Române, parohiile și preoții noștri se vor asigura că nu se va face nimic 
pentru a submina eforturile pastorale ale (Arhi) Diecezei romano-catolice în 
care se află geografic. Acest lucru se aplică în special atunci când bisericile pot fi 
deschise, când se pot relua serviciile și care sunt limitele numărului de 
participanți, pentru a se conforma legilor locale. Pentru mai multe comunități ale 
misiunilor noastre, accesul la lăcașul lor de cult obișnuit nu va fi acordat oricum până 



când clădirea nu va fi deschisă de către autoritatea competentă. Pentru alții, este de 
datoria pastorului / administratorului să știe ce se cere în eparhia locală și ce limite 
sunt impuse de episcopul local. Aceasta nu se aplică în niciun fel modului în care sunt 
sărbătorite Sfintele Taine (Sacramentele) bisericii noastre sau, în special, felului în care 
Sfânta Împărtășanie va fi distribuită la Sfânta Liturghie. 

 

Pregătirea Bisericii pentru celebrarea publică 
(Resursă: Eparhia de Cleveland) 

 
9. Toate stranele (băncile) și scaunele trebuie să fie marcate cu bandă sau alte indicatoare 

detașabile pentru o distanță de 6 picioare (doi metri) între credincioși, cu etichete care 
indică distanțarea socială. Fiecare celălalt rând trebuie închis, astfel încât să existe 
întotdeauna un rând gol în fața și în spatele credincioșilor. În mod ideal, acest lucru ar 
putea fi eșalonat, de exemplu, primul rând să fie deschis pe partea stângă iar cel de-al 
doilea să fie deschis pe dreapta. Exact modul în care se poate face acest lucru este 
determinat de dispunerea fizică a locurilor din fiecare clădire. 

 
10. Dezinfectantul de mâini trebuie să fie disponibil la fiecare intrare a bisericii, precum și 

oriunde în clădire, unde poate fi necesar sau util. 
 

11. Semnele trebuie să fie pregătite și aplicate pe ușile bisericii, cum ar fi „Vă rugăm să 
utilizați intrarea din față”, sau „Măștile sunt necesare”, sau „Vă rugăm să respectați 
distanțarea socială” sau „Vă rugăm să igienizați mâinile înainte de a intra, când ieșiți , 
după contactul cu fața” sau „Nivel de ocupare - maximum 50% din capacitate”. 

 
12. Pregătiți-vă pentru o experiență liturgică gen „așa - și” mai degrabă decât ,,așa – sau” 

Transmisiunile în direct sau serviciile înregistrate ar trebui să continue, pentru a 
ajunge la enoriași până când este complet sigur să se revină la rugăciunea publică 
normală. 

 
13. Enoriașii ar trebui încurajați să își verifice temperaturile înainte de a veni la biserică. 

Orice enoriaș cu o temperatură de 38 ° C (100,4 ° F) ar trebui să stea acasă. Oricine nu 
se simte bine trebuie încurajat să rămână acasă. Pentru a ajuta acest lucru, ar putea fi 
util pentru parohii să cumpere termometre „fără atingere” (touchless) în cazul în care 
cineva care pare bolnav nu și-a luat temperatura acasă. 

 
14. În special, enoriașii peste 65 de ani și cei cu afecțiuni sau condiții medicale cronice, care 

îi fac deosebit de susceptibili la un caz mai sever de COVID-19, cum ar fi obezitatea, 
diabetul, afecțiunile renale cronice, pulmonare sau hepatice, sau care sunt în prezent 
sau au suferit recent chimioterapie sau orice alt tratament care reduce capacitatea 
organismului de a lupta împotriva infecției, sunt sfătuiți ferm să rămână acasă și să 
continue să participe la liturghie în mod virtual. 



15. Renunțarea la obligația de a participa la Sfânta Liturghie duminică și în sărbători 
rămâne în vigoare până la o nouă notificare. 

 
Înainte de Liturghie 

 
16. Credincioșii sunt obligați să poarte o mască (sau o altă acoperire a feței) la intrarea în 

biserică și în timpul celebrării Sfintei Liturghii, cu excepția momentului scurtîn care 
primesc Sfânta Împărtășanie. O cantitate de măști de unică folosință trebuie să fie 
păstrată de parohie (a nu fi lăsată în aer liber) pentru cazul în care cineva ajunge la 
biserică fără mască. Singura excepție ar fi persoanele care sunt în mod legitim 
împiedicate să poarte măști din motive medicale și orice copii cu vârsta sub doi ani, 
pentru care purtarea de măști prezintă pericol de sufocare. Toată lumea ar trebui să 
înțeleagă că purtarea unei măști nu te protejează pe tine neapărat; protejează pe toți 
ceilalți de lângă tine. Dacă nu-i pasă suficient cuiva de sănătatea altora pentru a face 
acest lucru, atunci altcineva se poate întreba în mod legitim ce face acea persoană într- 
o adunare creștină în primul rând. 

 
17. Ușierii: Fiecare parohie trebuie să aibă una sau mai multe persoane instruite în mod 

corespunzător pentru a servi ca „ușieri”. Atribuțiile lor ar include: 
 

a. Deschiderea ușilor de intrare (unde nu pot fi deschise automat) pentru a reduce 
cantitatea de atingere a mânerelor ușilor. 

 
b. Să se asigure că toți cei care participă la servicii poartă mască și să ofere o mască 

de unică folosință celor care nu au. 
 

c. Încurajarea/aplicarea distanțării sociale în biserică, ceea ce ar include 
descurajarea statului în picioare în pronaos și pe coridoarele bisericii sau 
adunarea în grupuri înafară, în special în apropierea intrării. 

 
d. Îndrumarea oamenilor către bănci specific marcate. 

 
e. Numărarea persoanelor care intră în biserică, pentru a se asigura că numărul 

de persoane prezente nu depășește 50% din capacitatea aprobată a bisericii. 
 

f. Monitorizarea coșului de colectă (vezi mai jos) pentru a preveni furtul. 
 

18. Toate stranele/băncile se vor șterge cu dezinfectant după fiecare Liturghie. Acestea 
includ și locurile pentru îngenunchiere. 

 
19.  Toate cărțile și broșurile de rugăciuni, precum și alte materiale trebuie scoase din 

strane pe durata pandemiei. Nu se vor lăsa nici un fel de materiale în strane/bănci. 
Credincioșii sunt încurajați să-și aducă propriile cărți sau broșuri la biserică și să le ia 
acasă cu ei când pleacă. Acestea pot fi furnizate de parohie. 



20. Toaletele, mânerele ușilor, plăcile care împing ușile trebuie igienizate după fiecare 
serviciu. 

 
21. Vasele pentru apă sfințită trebuie să rămână goale până la o notificare suplimentară, 

iar suporturile pentru lumânări ar trebui să fie „pregătite din fabrică” sau umplute cu 
lumânări pentru a reduce la minimum atingerea. Un utilizator poate fi desemnat 
responsabil pentru colectarea ofrandelor de lumânări într-un coș sau farfurie specială, 
pentru a nu atinge banii sau alte obiecte introduse în el. De asemenea, el sau ea pot fi 
desemnați pentru a aprinde lumânările oferite. 

 
22. Culoarele centrale și laterale trebuie să fie marcate cu bandă pentru a indica distanțe 

de 6 picioare. Mai multe detalii despre primirea Sfintei Împărtășenii vor fi date mai jos. 

 
23. Clerul, sacristanii, cantorii și alți slujitori trebuie să mențină distanțe de 6 picioare între 

ei și nu ar trebui să întâmpine enoriașii când intră în biserică. 
 

24. Spațiile pentru spovadă, etc. nu trebuie utilizate decât dacă pot fi igienizate după 
fiecare utilizare și se poate asigura în mod rezonabil că cei din acele spații, dacă nu sunt 
din aceeași familie și locuiesc împreună, pot menține 6 picioare distanță. 

 
25. Icoane, cruci etc. care sunt disponibile în mod normal pentru venerarea de către 

credincioși, nu trebuie să fie sărutate sau atinse. Trebuie să se plaseze un semn care să 
solicite oamenilor să nu atingă icoanele. Dacă acest lucru nu este urmat scrupulos de 
către credincioși, preotul poate alege să înlăture aceste obiecte. Icoanele de pe 
suporturile mai scurte pentru venerarea de către copii ar trebui eliminate. 

 
26. O cameră sau un alt spațiu ar trebui să fie predeterminată, astfel încât o persoană care 

prezintă simptome de COVID-19 să poată fi izolată până când poate fi dusă acasă sau la 
un centru de sănătate. Această cameră sau zonă trebuie utilizată numai în acest scop și 
trebuie igienizată complet după utilizare. 

 

În timpul Serviciilor religioase 
 

27. Ușile de intrare și ieșire trebuie să fie desemnate și monitorizate în mod corespunzător. 
Dacă este posibil, puteți desemna o modalitate de intrare pentru a număra numărul de 
participanți care intră. Ușile de intrare ar trebui să fie proptite sau deschise înainte de 
Liturghie și ușile de ieșire ar trebui să fie proptite sau deschise la sfârșitul Liturghiei 
pentru a împiedica oamenii să atingă mânerele, butoanele sau plăcile împingătoare. 

 
28. Familiile pot sta împreună, dar trebuie să mențină șase picioare distanță între familia 

lor și celelalte familii sau personae, pe tot parcursul celebrării Liturghiei. 

 
29. Scaunele trebuie dispuse astfel încât să se mențină șase picioare distanță între membrii 

unei familii și alta. 



 

30. După cum s-a sugerat mai sus, una sau două rânduri de bănci trebuie lăsate libere între 
grupuri, astfel încât să poată fi menținute șase picioare distanță în toate direcțiile. 

 
31. Coșurile pentru colectă nu vor fi transmise de la un credincios la altul și nici utilizatorii 

nu vor prelua colecta de la adunare. Vor fi utilizate coșurile staționare pentru donații 
și vor fi monitorizate de către ușieri până când donațiile sunt colectate și mânuite 
conform protocoalelor corespunzătoare în vigoare pentru mânuirea colectei. 

 
32. În măsura în care este posibil, ferestrele și ușile ar trebui să fie deschise, chiar și în timp 

ce se utilizează încălzirea sau aerul condiționat, pentru a maximiza aerul proaspăt și a 
reduce cantitatea de virus (încărcătura virală) în spațiul închis al bisericii. 

 
33. Acolo unde este obiceiul, semnul păcii dintre credincioși trebuie omis sau executat 

printr-un gest vizibil, menținând distanța. Acest lucru nu se aplică în cadrul familiilor 
care stau împreună. 

 
34. Cantorii: Standul cantorului trebuie să fie la cel puțin șase picioare distanță față de 

locul în care altcineva stă sau poate sta. Dacă într-o parohie există mai mult de un 
cantor, aceștia trebuie să mențină distanțarea socială sau să să cantoreze pe rând. 
Cantorul nu trebuie să poarte o mască dacă aceasta împiedică actul cantoral, însă ar 
trebui să manifeste grijă suplimentară și o distanțare socială și mai mare, deoarece 
cântatul în sine poate răspândi virusul dincolo de distanța minimă de 6 picioare. 

 
35. Deocamdată, corurile trebuie descurajate. De asemenea, orice stropire de persoane sau 

lucruri cu apă sfințită (alta decât la înmormântare) sau ungerea cu ulei (cum ar fi la 
sărbătorile mari) trebuie omisă. Celebrarea artokasiei în timpul Vecerniei Mari este 
suspendată deocamdată. 

 
36. Serverii (sacristani, copii de altar, etc.): 

 
i. Serverii trebuie să poarte măști, cu excepția primirii cuminecării. Ei 

trebuie să-și spele și să își igienizeze mâinile înainte și după servicii și în 
mod ideal după mânuirea oricărui articol. La discreția celebrantului, se 
pot folosi și mănuși. 

 
b. Numărul de serveri angajați nu trebuie să depășească numărul care poate 

menține o distanțare de 6 picioare în altar. Distanțarea socială trebuie să fie 
menținută de toată lumea în altar. Excepția ar fi în timpul distribuirii Sfintei 
Împărtășanii, care va fi descrisă mai jos. 

 
c. Serverii nu trebuie să fie niciodată alăturați, doi sau mai mulți. Toate 

procesiunile de intrare trebuie să fie făcute de câte unul singur, cu 6 picioare 
distanță de fiecare persoană. 



d. Indiferent de obiectul de care un server este responsabil (lumânare, cădelniță, 
încrucișare sau fan), el trebuie să îl folosească pe tot parcursul serviciului. Nu 
trebuie mânuit de nimeni altcineva în timpul serviciului și trebuie igienizat 
ulterior. 

 
e. Dezinfectantul pentru mâini poate fi ținut pe masa sfântă pentru folosirea 

frecventă de către cler. Dacă acest lucru nu este posibil, unul sau mai mulți 
serveri ar trebui să fie desemnați pentru a-l furniza preotului și diaconului, 
frecvent pentru igienizare. 

 
f. Partajarea veșmintelor este puternic descurajată. Fiecare server ar trebui să 

aleagă un articol vestimentar pe care îl va purta și să-l ducă acasă, în loc să îl 
atârne într-un dulap comun, între servicii. Acest lucru poate necesita utilizarea 
mai multor culori ale veșmintelor serverelor în același timp, ceea ce este de 
așteptat în circumstanțele curente. 

 
37. Sfânta Împărtășanie: Acesta este momentul care prezintă cea mai mare provocare în 

ceea ce privește evitarea răspândirii coronavirusului. 
 

a. Toți clericii și serverii vor purta măști pentru față în timpul distribuirii 
cuminecării. Deși nu este necesar, nici ideal, preotul poate purta mănuși în 
principal pentru propria sa protecție, dar cu sau fără mănuși, igienizarea 
mâinilor trebuie efectuată așa cum este indicat mai jos. Dacă este disponibil, un 
scut de față, deși poate fi considerat inestetic în contextul liturghiei, poate oferi 
o protecție suplimentară preotului, diaconului sau slujitorilor și poate fi purtat 
având în vedere incapacitatea de a menține distanța dintre ei și comunicant. În 
cazul în care sunt utilizate, acestea trebuie să fie igienizate de către persoana 
care le poartă imediat după îndepărtarea lor și punerea lor deoparte. 

 
b. Înainte de distribuirea Sfintei Împărtășiști, o masă sau un stand trebuie să fie 

așezat lângă preot. Preotul ar trebui să explice în detaliu cum va fi împărțită 
cuminecarea, încurajând credincioșii să deschidă gura largă și să-și încline capul 
înapoi, astfel încât o părticică să le fie administrată în gură în siguranță. 

 
c. Pe masă trebuie să se deschidă un eiliton (purificator) și să se așeze o sticlă de 

dezinfectant pentru mâini. La ieșirea din altar („…în frica lui Dumnezeu…”), 
potirul și discul trebuie să fie așezate pe această masă, iar preotul/preoții și 
diaconul/diaconii își vor igieniza mâinile la vedere, în fața congregației. Ei pot 
apoi să ridice vasele sacre și să continue cu distribuirea. 

 
d. Deocamdată, scufundarea este singurul mijloc autorizat de a distribui 

Sfânta Împărtășanie. Preoții care doresc să distribuie într-o altă manieră 
trebuie să-și explice preferința către episcop și să solicite aprobarea sa scrisă. 
Nu este de așteptat ca orice mijloc care exclude cuminecarea cu ambele specii 
să fie permis. 



 

(Această notă a Arhiepiscopiei de Portland, OR poate fi demnă de luat în 
considerare: 

 
În această dimineață ne-am consultat cu doi medici cu privire la aceasta 
problemă, unul dintre ei fiind un specialist in imunologie pentru statul 
Oregon. Aceștia au fost de acord că faptul că, în mod corespunzător, 
primirea Sfintei Împărtășenii pusă pe limbă sau în mână prezintă un risc 
mai mult sau mai puțin egal. Riscul de a atinge limba și de a transmite 
saliva altora este în mod evident un pericol, cu toate acestea șansa de a 
atinge mâna cuiva este la fel de probabilă, iar mâinile cuiva au o expunere 
mai mare la germeni. ”) 

 
e. Pâinea care trebuie folosită trebuie să aibă o densitate suficientă, iar părticelele 

trebuie tăiate la o lungime și o circumferință suficiente pentru a le permite să 
fie plasate în gura deschisă a cuminecatului, fără ca preotul să atingă buzele, 
limba sau orice parte a feței. 

 
f. Indiferent de numărul clericilor care distribuie Sfânta Împărtășanie, 

cuminecații trebuie să se apropie de potir într-o singură linie în culoarul central 
și trebuie să se întoarcă la locurile lor prin culoarele laterale, astfel încât să 
mențină o mișcare unică prin biserică. În timp ce stau la coadă sau se întorc la 
locul lor, cuminecații trebuie să respecte marcajele, pentru a menține distanța 
dintre ei. 

 
g. În cazul contaminării prin atingerea buzelor, limbii sau feței comunicantului, 

preotul trebuie să pună vasele înapoi pe masă și să igienizeze mâinile folosind 
dezinfectantul pentru mâini înainte de a trece la următorul cuminecat. 

 
h. În cazul în care contaminarea are loc ca urmare a unei tuse sau al unui strănut 

de către cuminecant, preotul poate, de asemenea, să se spele sau să igienizeze 
mâinile și fața, dar ar trebui, de asemenea, să schimbe felonul și mânecuțele pe 
care le poartă cu un alt set și să permită veșmintele contaminate să se aerisească 
afară complet înainte de a le pune într-un dulap sau de a le purta din nou. Un 
dezinfectant cu aerosoli poate fi de dorit înainte de a utiliza din nou 
îmbrăcămintea. Important: în caz de astfel de contaminare, nici discul și nici 
părticelele de pe acesta nu mai pot fi utilizate în continuare pentru distribuție 
(mai multe în cele de mai jos) și atât clerul cât și serverii ar trebui să se spele 
sau să igienizeze mâinile și fețele imediat. 

 
i. În ciuda măsurilor de mai sus care duc la faptul că distribuția cuminecării va 

dura mai mult decât de obicei, este recomandabil ca preotul să ia doar un număr 
limitat de părticele din altar la un moment dat, astfel încât dacă cineva, inclusiv 
el, să tusească, să strănute sau să saliveze pe discurile utilizate pentru 
cuminecare, acele părticele și discul pe care se găsesc pot fi date deoparte și 
altele scoase și folosite. Un preot, diacon sau ipodiacon concelebrant poate 



facilita acest proces prin aducerea de părticele suplimentare din altar, după cum 
este necesar. 

 
j. Părticelele contaminate nu trebuie consumate. Mai degrabă, acestea trebuie 

plasate într-un vas adecvat și înmuiate într-o cantitate suficientă de apă, astfel 
încât să le determine să se despartă complet, ca și cum s-ar dizolva. Acest 
amestec ar trebui apoi turnat în sacrarium, dacă există unul sau dacă nu, 
îngropat în pământ într-un loc în care nimeni nu merge. În mod alternativ, 
părticelele pot fi învelite în hârtie și arse, atât timp cât acest lucru poate fi 
realizat în siguranță și discret, iar părticelele sunt arse complet astfel încât să 
rămână doar cenușă. Indiferent de metoda folosită, această eliminare trebuie să 
fie efectuată numai de un preot sau diacon, care trebuie să rămână până la 
finalizarea acesteia. Orice vase utilizate trebuie desigur igienizate după aceea. 

 
k. Când se apropie de potir (dar nu înainte), cuminecatul trebuie să-și tragă masca 

sub bărbie, să încline oarecum capul înapoi și să deschidă gura larg. Nu este 
obiceiul în ritul bizantin pentru cuminecatul să spună „Amin” și acest lucru ar 
trebui să fie explicat și oamenilor, pentru a putea fi evitat. La primirea Sfintelor 
Daruri, cuminecatul pune imediat masca deasupra nasului și, făcând o metanie 
sau semnul crucii, se întoarce și merge la locul său prin culoarul lateral, așa cum 
s-a menționat mai sus. 

 

Particularități care trebuie respectate de către celebranți 
 

38. Întreaga liturghie va fi celebrată fără contact fizic, adică fără sărutare de mână sau 
sărutare fizică de pace. Preotul (și diaconul, dacă există) trebuie să-și igienizeze mâinile 
înainte de a atinge altceva decât cartea sa de slujire. Crucea de mână trebuie folosită 
numai la binecuvântarea finală și trebuie igienizată împreună cu vasele sacre după 
liturghie. Un server poate pune dezinfectantul pentru mâini în mâinile preotului, dar 
serverul trebuie să poarte o mască, iar preotul va avea grijă să nu deschidă gura pentru 
a vorbi atunci când un server se apropie la mai puțin de 6 picioare distanță. 

 
39. Din cauza pericolului că picăturile din gura preotului ar putea contamina cu ușurință 

Sfintele Daruri în timpul cântării și recitării rugăciunilor, discul și potirul trebuie să 
rămână mereu acoperite. Discul poate fi pur și simplu acoperit cu un eiliton 
suplimentar, așa cum se face frecvent cu potirul, deși poate fi folosit și un material 
plastic sau un alt strat impermeabil, cum ar fi palul folosit în ritul latin pentru potir sau 
un capac solid decent pentru disc. O excepție ar fi perioada dintre „Sfânt, sfânt”, înainte 
de narațiunea instituției și triplul Amin, la sfârșitul epiklezei, timp în care darurile ar 
trebui să fie descoperite. Cu excepția cuvintelor instituirii, rugăciunile trebuie să fie 
efectuate sotto voce, iar preotul trebuie să stea cât mai departe de Sfânta Masă în acest 
timp. 



40. Dacă nu există un diacon care să efectueze ridicarea la „Al tău al tău”, preotul trebuie 
să aibă grijă să ridice potirul și discul deasupra nivelului gurii sale înainte de a cânta 
cuvintele. Acoperiți totul din nou imediat după rostirea epiklesisului. După aceea, 
darurile sunt descoperite încă o dată pentru „Să luăm aminte, Sfintele, sfinților” (“Holy 
things unto the holy”), dar preotul trebuie să fie din nou atent pentru a ridica mielul 
deasupra nivelului capului său înainte de a cânta cuvintele: “Holy things, unto the holy”. 

 
41. Într-o concelebrare sau când există o slujire de diacon, singura persoană care primește 

de la potir este cea care va efectua purificarea după Sfânta Liturghie. Toți ceilalți preoți 
și diaconi concelebranți trebuie să primească Sângele Prețios prin intermediul intinției 
sau prin furnizarea fiecărui potir și eiliton, pe care personal le va igieniza după 
liturghie. 

 
42. Vasele sacre și toate celelalte obiecte care sunt atinse sau ținute în cursul liturghiei 

trebuie curățate temeinic și igienizate imediat după liturghie. În special, vasele trebuie 
spălate în apă caldă și săpun înainte de igienizare, dacă este posibil. 

 

 
După Liturghie 

 
43. Obiceiul credincioșilor să vine să venereze crucea și să-l salute pe preot trebuie, din 

păcate, să fie suspendat deocamdată. În schimb, familiile vor trebui să iasă din biserică 
într-un mod organizat, continuând să-și poarte măștile și păstrând distanța între ele și 
celelalte familii până când sunt în mașina lor. Utilizatorii sau serverii/ușerii pot ajuta 
procesul, dar poate fi, de asemenea, o ocazie bună pentru preot însuși de a da drumul 
fiecărei strane/rând, unul câte unul și de a saluta oamenii păstrând distanța. Vă rugăm 
să rețineți că aceia care ajută la plecarea ordonată, inclusiv preotul, trebuie să poarte 
și o mască. Nu trebuie să existe contact fizic, cum ar fi o strângere de mână sau o 
îmbrățișare. 

 
44. Antidoronul (anafura, presura), dacă este distribuit, trebuie să fie oferit în partea din 

spate a bisericii, în pronaos sau afară, de serveri sau voluntari care trebuie să poarte 
măști pentru față. Cine distribuie antidoronul ar trebui să pună o pereche proaspătă de 
mănuși după igienizarea mâinilor sale (și apoi mănușile de pe mâini) și să folosească 
în mod ideal clești pentru a pune bucăți din pâinea binecuvântată în mâinile oamenilor 
în timp ce părăsesc biserica, având grijă să nu-și atingă mâinile cu clestele. Dacă acest 
lucru nu poate fi realizat în siguranță, antidoronul nu trebuie distribuit deloc. Nu este 
admisibil ca cei credincioși să atingă vasul sau coșul pentru o bucată de antidoron. 

 
45. Buletinele pentru credincioși trebuie să fie așezate pe mese lângă ieșirea din biserică. 

Trebuie să fie răspândite pe mese pentru a evita orice atingere inutilă. 

 
46. Nu trebuie să existe recepții, părtășii sau alte adunări sociale după liturghie. 



47. Stranele/rândurile și alte zone cu trafic ridicat ale bisericii trebuie să fie șterse cu apă 
și săpun pentru lemn înainte de următorul serviciu, cu îndepărtarea gunoiului și a altor 
obiecte din strane. Toți cei care fac curățenie sau pregătesc biserica trebuie să poarte 
mănuși și măști. (Câteva recomandări de la Dioceza de Columbus: spray dezinfectant 
Avistat. Oxivir a fost, de asemenea, recomandat. Pentru suprafețele din lemn, luați în 
considerare utilizarea Avistat sau P&G Proline Spic și Span. Nu există niciun produs pe 
piață special pentru dezinfectarea suprafețelor din lemn. Produsele recomandate 
funcționează, dar fără garanție. Puteți testa produsul mai întâi pe o zonă mai ascunsă 
și nu lăsați lemnul umed cu produsul pe el pentru perioade îndelungate de timp.) 

 
 

Celebrarea altor mistere 
 

48. Mărturisirea: 
 

a. Recomandările găsite în „Îndrumări pentru sacramente și îngrijiri pastorale Partea I: 
Sacramentul spovedaniei” (Grupul de lucru privind Ghidul pentru boli infecțioase 
pentru sacramente și îngrijire pastorală, 6 aprilie 2020) au fost puse la dispoziția 
clerului și trebuie respectate. Aceste recomandări sunt extinse și oferă toate 
îndrumările necesare pentru a permite preoților să asculte mărturisirile din bisericile 
noastre și din alte părți. Include linii directoare pentru vizitarea unui enoriaș în cămin 
sau spital, precum și formula pentru iertarea apostolică găsită în Enchiridion of 
Indulgences (1999). Acest document poate fi găsit aici1. 

 
b. Absolvirea trebuie să fie dată doar printr-un gest, fără contact fizic de niciun fel, fie de 

mâna preotului, fie de orice parte a veșmântului său, cum ar fi epitrachelionul (stola). 
 

c. Chiar dacă se găsește un spațiu adecvat în biserică, care permite confesorului și 
penitentului să fie despărțiți de 6 sau mai multe picioare, parohiile sunt încurajate să 
ia în considerare achiziționarea sau construirea unei bariere portabile din Plexiglas sau 
a unui alt material transparent care poate fi plasat între cei doi. 

 
d. Este de la sine înțeles că este posibil ca mărturisirile să nu fie auzite folosind un telefon 

sau orice alt dispozitiv electronic, altele decât un aparat auditiv. Preoților li se 
reamintește directiva anterioară pentru a fi siguri că își vor lăsa telefoanele celulare în 
afara zonei confesionale de dragul confidențialității și securității. 

 
49. Ungerea: 

 
a. De asemenea, recomandările găsite în „Ghiduri pentru sacramente și îngrijiri 

pastorale Partea a II-a: Ungerea bolnavilor”, (Grupul de lucru privind 
Orientările pentru boli infecțioase pentru sacramente și îngrijire pastorală, 1 
mai 2020) au fost, de asemenea, disponibile și ar trebui să fie, de asemenea, 
respectate. Acest document poate fi găsit aici2. Există îndrumări suplimentare 
în documentul Asociației Naționale a Capelanilor Catolici / Asociația Catolică 

 
1https://static1.squarespace.com/static/580e5b23579fb3fdc10ab03c/t/5e8ba37d488c3b3b52f4bc4d/1586 
209662172/Guidelines+on+Sacraments+and+Pastoral+Care+%284.6.2020%29.pdf 
2https://static1.squarespace.com/static/580e5b23579fb3fdc10ab03c/t/5eac47a4fdf2d726c1a51b4d/1588348836756/Gui
delines+on+Anointing+%285.1.2020%29.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/580e5b23579fb3fdc10ab03c/t/5e8ba37d488c3b3b52f4bc4d/1586209662172/Guidelines+on+Sacraments+and+Pastoral+Care+%284.6.2020%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/580e5b23579fb3fdc10ab03c/t/5eac47a4fdf2d726c1a51b4d/1588348836756/Guidelines+on+Anointing+%285.1.2020%29.pdf


de Sănătate, „Întrebări și răspunsuri cu privire la practica sacramentală în 
timpul Pandemiei COVID-19”, care a fost pus la dispoziția clerului și este de 
asemenea disponibil aici3. 

 
b. Trebuie adus ulei doar pentru o singură ungere a pacientului. Dacă se utilizează 

stocuri tradiționale de ulei, cum sunt cele utilizate în ritul latin, este recomandat 
să se plaseze o bilă de bumbac cu o cantitate mică de ulei în stoc. Uleiul trebuie 
aruncat (a se vedea mai jos), iar rezervele sau alt vas dezinfectate. 

 
c. Ungerea trebuie să fie realizată numai cu un tampon de bumbac de unică 

folosință. Dacă este efectuat într-un spațiu de spital, tamponul și uleiul rămas 
trebuie aruncate în recipientul biohazard al pacientului. În caz contrar, aceste 
obiecte vor fi scoase de către preot într-o pungă de plastic sigilată și apoi arse 
sau îngropate pentru eliminare. 

 
50. Rețineți că resursele enumerate la numerele 48 și 49 de mai sus au fost scrise 
pentru ritul latin. Se solicită o adaptare adecvată la ritul și etosul bizantin. 

 
51. Botezuri, nunți și înmormântări: 

 
a. În măsura posibilului, celebrarea acestor evenimente în viața oamenilor noștri 

ar trebui înlăturată până când situația creată de pandemie se va schimba și 
atenua semnificativ. 

 
b. În toate cazurile, legile și reglementările locale și de stat trebuie respectate cu 

privire la numărul de persoane permise într-o adunare. 
 

c. Dacă este posibil, înmormântările ar trebui să fie celebrate la casele funerare 
sau limitate la un scurt serviciu la mormânt, în aer liber. La biserică nu trebuie 
să fie servită nici o pomana sau vreo masă. Un parastas mai elaborat (serviciu 
de pomenire) cu recepție poate fi organizat la o dată ulterioară, când acest lucru 
poate fi realizat în siguranță. 

 
d. Când se celebrează un parastas sau un paos, numai familia imediată 

conviețuitoare poate sta în imediata apropiere a mesei parastasului, în spatele 
preotului și la cel puțin 6 picioare distanță. Clerul și cântăreții poartă cu toții 
măști; la fel și familia. Toți ceilalți sunt încurajați să rămână în locurile lor în 
strane. Obiceiul altfel frumos de a pune mâna pe umărul cuiva din apropiere 
trebuie, din păcate, va fi întrerupt deocamdată. În mod similar, fie preotul 
singur, fie familia imediată (o persoană sau mai multe) pot ridica colacul sau 
coliva. Dacă este vorba despre familie, ei se pot apropia de masă după ce preotul 
s-a mutat la mai mult de 6 picioare. 

 
e. Ar fi bine ca preotul să explice posibilitatea și mijloacele botezului de urgență 

de către părinți înșiși, dacă este necesar. 

 
3 https://www.nacc.org/wp-content/uploads/2020/03/QA-regarding-sacramental-practice-during-the-COVID-3.31.20.pdf 

https://www.nacc.org/wp-content/uploads/2020/03/QA-regarding-sacramental-practice-during-the-COVID-3.31.20.pdf


f. Atunci când o nuntă nu poate fi amânată, trebuie respectate limitările impuse 
de reglementările statale și locale în ceea ce privește numărul de invitați, iar 
distanța trebuie păstrată în biserică la fel ca și în timpul Sfintei Liturghii, chiar 
și în rândul membrilor petrecerii miresei. Orice procesiune în biserică trebuie 
să fie pe un singur rând. 

 
g. Recepțiile la biserică pentru astfel de evenimente trebuie descurajate. Cu toate 

acestea, dacă serviciile de alimentație publică și centrele de evenimente au voie 
să funcționeze local, o recepție poate fi organizată în sala socială a bisericii, cu 
condiția respectării cu strictețe a tuturor restricțiilor care se aplică facilităților 
de evenimente și sunt folosite măsuri stricte de igienizare înainte și după 
eveniment. Serviciul tip bufet este interzis, iar o linie de servire nu poate fi 
utilizată în absența unei bariere fizice solide între ospătari și invitați. Dacă sala 
socială are un bar, acesta nu poate fi folosit. Băuturi de toate tipurile vor fi 
disponibile numai la mese. Oaspeții trebuie să fie descurajați să stea în preajmă 
sau să se adune. 

 
 

Concluzii 
 

52. În general, curățenia și igienizarea scrupuloasă sunt de așteptat în întreaga parohie, 
inclusiv în casa parohială și / sau în biroul parohial. Distanța socială trebuie menținută 
în orice moment și în toate scopurile. Pastorii și administratorii parohiali vor trebui să 
elaboreze un plan concret pentru curățarea și igienizarea continuă, frecventă și 
regulată a suprafețelor accesibile publicului, inclusiv toalete, birouri, mese, scaune, 
fântâni de apă, clanțe de uși. 

 
53. Atenția la aceste aspecte este foarte importantă și va fi apreciată. Vi se solicită să folosiți 

o bună judecată și să vă întoarceți la viața publică a parohiei într-un mod sigur și în 
siguranță. Este posibil să existe probleme specifice care nu sunt cuprinse în acest 
document. Vă rugăm să consultați Cancelaria cu orice întrebări. 

 
54, Acest protocol intră în vigoare la ora 17:00 EDT și rămâne în vigoare până la 

modificarea sau revocarea de către episcop. 

 
 
 

 
PS John Michael Botean 
Al Episcopiei Române Greco Catolice din Canton 


