Îndrumări pastorale pe timpul
stării de urgență sanitară

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Stimați membri ai Consiliilor parohiale,
Iubiți frați și surori în Domnul,
Datorită evoluției rapide a pandemiei de coronavirus (COVID-19) în toată lumea și a măsurilor
de depistare și prevenție necesare luate de autoritățile federale și provinciale canadiene cursul
normal al vieții liturgice și spirituale a tuturor este bulversat. Conștienți de responsabilitatea
noastră spirituală dar și socială față de cei de lângă noi indiferent de credință, rasă sau gen, ne
alăturăm și noi efortului făcut de întreaga societate – autorități oficiale federale și provinciale,
confesiuni creștine sau membri ai altor culte religioase – în a diminua impactul contaminării cu
coronavirus (COVID-19). Măsurile necesare impuse de situația specială întăresc sentimentul
nostru de solidaritate umană și socială.
În urma consultării Consiliului eparhial conștienți de nevoia unui efort susținut și consistent în
spiritul responsabilității spirituale și sociale pe care o avem facem următoarele recomandări cu
efect imediat:
Sfânta Liturghie și Sfintele Taine
• Toate parohiile și mănăstirile trebuie să respecte directivele emise de autoritățile federale și
provinciale;
• Toate slujbele religioase din această perioadă (cele Șapte Laude, Sfânta Liturghie,
Sfintele Taine, ierurgiile etc.) în mod excepțional nu vor mai avea un caracter public.
Ele vor fi săvârșite doar de clerici, un cântăreț și o persoană sau două care să ajute în altar sau
în biserică. Este momentul în care va trebui să știm să ne adaptăm pentru această perioadă de
încercare în mod creativ încurajându-ne în a căuta cele mai potrivite resurse online (a se
vedea la sfârșitul documentului).
• Preoții vor rămâne disponibili și în contact cu credincioșii pentru a răspunde nevoilor
spirituale urgente ale credincioșilor. Ei vor trebui să stabilească un program în așa fel încât
credincioșii să poată să primească Sfintele Taine sau să beneficieze de harul diferitelor
rugăciuni ținând cont de directivele date de autoritățile civile canadiene federale și
provinciale (distanțarea socială etc.);
• Botezurile, Cununiile și Înmormântările vor trebui reprogramate. În cazul în care
înmormântările nu vor putea fi reprogramate, ele se vor săvârși cu ușile închise în prezența
familiei în conformitate cu directivele autorităților locale;
• Comunitățile monastice vor fi închise vizitatorilor sau în caz de necesitate slujbele religioase
nu vor avea caracter public. Un număr minim de persoane (preot, cântăreț, una sau două
necesare) vor fi prezente pentru a asigura buna desfășurare a slujbelor;

•

În cazul Sfintei Taine a Sfântului Maslu, prin iconomie, ea poate fi săvârșită de un singur
preot.

Îndrumări pastorale
• Preoții sunt invitați să răspundă nevoilor spirituale a tuturor credincioșilor și în particular ale
persoanele în vârstă care nu se pot deplasa și au o situație fragilă de sănătate. Ei vor trebui să
poată oferi Sfânta Împărtășanie la domiciliu precum și alte rugăciuni, în mod individual,
respectând directivele autorităților locale.
• Cererile credincioșilor vor putea fi adresate personal, telefonic sau pe cale electronică
preotului paroh iar acestea vor fi introduse în cadrul cererilor din cadrul Sfintei Liturghii sau
altor slujbe specifice pentru Postul Mare;
• Preoții vor trebui să găsească mijlocul cel mai potrivit pentru a oferi anafură, Agheasma
Mare (în mod special) sau Agheasma mică și untdelemn de la Sfântul Maslu;
• Preoții și credincioșii sunt invitați să citească Psaltirea, Acatistele Sfinților Tămăduitori și
alte rugăciuni de ajutor și mângâiere la timp de încercare;
• Preoții și credincioșii din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi sunt
rugați ca în fiecare săptămână - marți și joi seara - orele 9PM-EST; 8PM-CST și 6PMPST, până când pandemia va trece, să citească de acasă slujba Paraclisului Maicii
Domnului (Textul în română/engleză/franceză este atașat). Miercuri și vineri se poate
urmări slujba Liturghiei darurilor mai înainte sfințite săvârșită la Catedrala
Mitropolitană din Chicago și transmisă live pe biserica.tv începând cu ora 5:00 pm –
CET, iar Duminica Liturghia Sf. Vasile cel Mare la ora 9:30 am-CET.
Educația religioasă și AROLA
• Toate cursurile, întâlnirile și evenimentele AROLA, precum și alte activități publice ale
parohiei vor fi suspendate;
• Departamentul Educației Religioase al Mitropoliei va oferi săptămânal înregistrări video ale
lecțiilor din programa analitică precum și materiale tipărite/sfaturi pentru părinți și copii;
• AROLA va trimite de asemenea scurte interviuri săptămânale pe teme spirituale, îndemnuri
către femeia creștină din America de Nord, primite de la maici, preotese sau preoți profesori;
Consecinței financiare
Așa cum ați putut vedea în cele câteva zile, toate autoritățile – federale și provinciale – sunt
conștiente de impactul financiar major pe care îl va avea pandemia de coronavirus (COVID-19)
atât la nivel personal cât și instituțional.
• Va trebui să fim atenți și sensibili la situațiile de fragilitate financiară și să putem interveni în
măsura posibilităților noastre individuale sau ca parohie/mănăstire;
• Parohiile și mănăstirile sunt angajate în împrumuturi și credite ipotecare. Situația specială din
această perioadă le va afecta de asemenea. Este bine ca cei responsabili – consiliul parohial –
să fie atent la toate propunerile economice și financiare precum și bancare, precum și la

diferitele pachete financiare, diferitele perioade de prelungire, scutire temporară a plăților
pentru a avea o mai bună perspectivă asupra posibilităților de a traversa această perioadă
dificilă cu bine;
• Parohiile sau mănăstirile cu mai multe posibilități financiare sau fără datorii pot lua contact
cu Centrul Eparhial pentru a-și manifesta disponibilitatea de a ajuta. De asemenea parohiile
sau mănăstirile care au dificultăți financiare să contacteze Centrul Eparhial spre informare.
Sperăm ca prin credință, curaj, solidaritate și ingeniozitate creativă să putem traversa
împreună și să ieșim întăriți din această încercare;
• Impactul financiar al acestei stări de criză se va resimți și asupra parohiilor și mănăstirilor din
cauza participării foarte limitate a credincioșilor la slujbele Bisericii. Fiecare credincios este
invitat să se gândească și să ajute cu puținul sau mai multul de care dispune la cheltuielile
parohiilor și mănăstirilor în această perioadă pentru a o traversa cu bine.
Să folosim acest timp pentru a ieși din vâltoarea lumii pentru a ne opri un moment asupra
lui Dumnezeu și asupra reordonării priorităților și înțelegerii nevoilor noastre esențiale așa
cum ele decurg din această finalitate divină. Harul lui Dumnezeu în măsura credinței
noastre lucrează în orice împrejurare ca și în acest timp de încercare.
Le mulțumesc tuturor – cler și credincioși - pentru efort, înțelegere și solidaritate.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca toți – cler și credincioși - ai parohiilor și mănăstirilor
Episcopiei noastre să găsească reconfort și vindecare sufletească și trupească prin rugăciunile
ocrotitorilor ei – Maica Domnului, Sf. Ap. Andrei și Sf. Ioan Casian.
Credincioșii dimpreună cu clerul Episcopiei noastre sunt invitați să rămână uniți în rugăciune
pentru lumea întreagă chiar dacă limitați prin ‘distanțarea socială.’
Cu dragoste și nădejde în Hristos Domnul,
+Ioan Casian
Episcopul Ortodox Român al Canadei
Saint-Hubert, 20 martie 2020

**************
Resurse online
Limba română
Patriarhia Română/
https://trinitas.tv
https://www.facebook.com/trinitastv/
https://www.youtube.com/channel/UCcqFHIDYfKsaJ5KXZjzW7ZQ?feature=emb_subscribe_tit
le

Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi
http://www.biserictv/direct
Limba engleză
Orthodox Christian Network (OCN)
http://myocn.net/worship/
Ancient Faith Radio
https://www.ancientfaith.com/radio
Greek Orthodox Archdiocese
https://www.goarch.org/live-broadcast
Greacă/engleză
Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă a Canadei
https://www.gometropolis.org/multimedia/live-broadcast/

