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Slujbele din Săptă-
mâna Mare (a Sfintelor 
Pătimiri) şi de Sfintele 
Paşti vor fi săvârşite anul 
acesta doar de slujitorii 
bisericeşti, fără participa-
rea credincioşilor mireni, 
pentru a oferi credincio-
şilor o anumită consolare 
şi pentru a diminua riscul 
unor manifestări necon-
trolate, urmare a consul-
tării cu Ministerul Aface-
rilor Interne. Parohiile şi 
mănăstirile vor proceda 
astfel:

1 În săptămâna Sfin
telor Pătimiri, nu se 

săvârşeşte slujba Sfân-
tului Maslu de obşte (co-
mun), pentru a evita for-
marea unui grup mai ma-
re de persoane.

2 Spovedania şi împărtă
şirea credincioşilor se 

pot săvârşi în continuare 
doar la domiciliu. La in-
trarea în locuinţa credin-
cioşilor, preotul va utiliza 
încălţăminte de unică fo-
losinţă şi mască sanitară, 
se va spăla pe mâini cu 
apă şi săpun şi cu dezin-
fectant, va folosi doar o 
carte de cult şi epitrahil, 
trusa liturgică pentru îm-
părtăşirea celor bolnavi, 
obiecte care vor fi atât 
anterior, cât şi ulterior 
dezinfectate (conform în-
drumărilor din 22 martie 
2020).

3 Pâinea binecuvântată, 
în formă de mici pres-

curi, stropită cu agheas-
mă şi vin, numită „Paşti”, 
va fi sfinţită anul aces-
ta în Joia Mare, 16 apri-
lie 2020, după Sfânta Li-
turghie, şi va fi ambala-
tă igienic în pachete în-
chise. În zilele de vineri 
şi sâmbătă, „Paştile” vor 
fi distribuite gratuit cre-
dincioşilor, în locuri speci-
al amenajate în afara lă-

caşurilor de cult. Perso-
nalul deservent va purta 
mască şi mănuşi de pro-
tecţie.

4 Accesul la aceste lo-
curi speciale din afa-

ra lăcaşurilor de cult se 
va organiza în zilele pre-
mergătoare Sfintelor 
Paşti (vineri şi sâmbătă, 
înainte de noaptea Învi-
erii), respectânduse ace-
leaşi reguli sanitare ca şi 
în magazinele alimenta-
re (mască sanitară, dis-
tanţă socială de 2 me-
tri, marcată în faţa locului 
special amenajat).

5 Pentru credincioşii 
vârst nici şi bolnavi, 

„Paştile” vor fi distribuite 
la domiciliu de către vo-
luntari, vineri şi sâmbătă 
sau în prima zi de Paşti. 
Voluntarii vor purta mas-
că şi mănuşi de protec-
ţie, precum şi ecuson no-
minal, semnat şi ştampilat 
de către fiecare parohie.

6 Pentru a nu fi între-
ruptă tradiţia înce-

pută în anul 2009, pri-
vind aducerea Sfintei Lu-
mini de la Ierusalim, mai 
ales în această perioadă 
în care speranţa şi lumi-
na trebuie aduse în su-
fletele oamenilor greu în-
cercaţi de izolare sau de 
boală, Sfânta Lumină va 
fi adusă de la Ierusalim, 
sâmbătă, 18 aprilie 2020, 
spre seară, şi va fi distri-
buită delegaţiilor eparhii-
lor la Aeroportul Interna-
ţional Otopeni, care vor 
purta mască şi mănuşi de 
protecţie şi vor respec-
ta distanţa socială de 2 
metri. Centrele eparhia-
le, prin protopopiate, vor 
distribui Lumina Sfântă 
fiecărei parohii. Voluntarii 
din parohii, purtând mas-
că, mănuşi şi ecuson, vor 
primi Sfânta Lumină şi o 

vor distribui doar la ca-
sele credincioşilor care o 
solicită şi care o aşteap-
tă numai în faţa locuinţei, 
având în mână o candelă 
sau o lumânare.

7 Rânduielile liturgice şi 
tipiconale nu se modi-

fică în această perioadă în 
care slujbele se săvârşesc 
doar de către slujitorii 
bisericeşti, fără participa-
rea fizică a credincioşilor 
mireni. Astfel, în Vinerea 
Mare (17 aprilie 2020), 
seara, după slujba Pro-
hodului Domnului, biseri-
ca va fi înconjurată o sin-
gură dată de către slujito-
rii bisericeşti prezenţi, dar 
fără participarea credin-
cioşilor mireni.

8 De asemenea, slujba 
Învierii Domnului, la 

care anul acesta nu parti-

cipă credincioşi mireni, va 
începe, potrivit tipicului, 
în afara lăcaşului de cult, 
la ora 00.00 din noap-
te, deoarece Învierea lui 
Hristos este temelia învi-
erii tuturor oamenilor. În 
acest sens, imediat du-
pă chemarea «Veniţi de 
primiţi lumină!» şi cân-
tarea Învierea Ta, Hris-
toase, Mântuitorule, se 
va citi Sfânta Evanghelie, 
se rosteşte binecuvânta-
rea «Slavă Sfintei…», du-
pă care clericii vor cânta 
de trei ori troparul Hris-
tos a înviat!, se va cădi 
spre cele patru puncte 
cardinale şi se va rosti ec-
tenia mare, apoi toţi cle-
ricii vor intra în biserică, 
pentru continuarea Cano-
nului Învierii şi pentru să-
vârşirea Sfintei Liturghii.

9 La ora 00.00 din noap-
te, în timp ce clopotele 

răsună la toate bisericile 
unde se săvârşeşte sluj-
ba Învierii, credincioşii 
mireni, având candele-
le aprinse, pot ieşi la fe-
restre şi balcoane sau în 
curţile caselor lor, adre-
sânduse unul către altul, 
de la distanţa de 2 m, cu 
salutul pascal Hristos a 
înviat! şi răspunsul Ade-
vărat a înviat!, fără a de-
ranja pe alţi vecini care 
nu doresc să participe la 
această sărbătoare.

10 În prima zi de Paşti, 
începând cu ora 

06.00 dimineaţa, volun-
tarii din parohii vor pu-
tea oferi credincioşilor 
vârstnici şi bolnavi „Paş-
tile”, precum şi pachete 
cu daruri alimentare de 

Paşti (ouă, cozonac, dul-
ciuri etc.).

11 Tot în prima zi de 
Paşti, slujba Vecerniei 

sau „A doua Înviere”, se 
săvârşeşte în biserici, în-
cepând cu ora 12.00, dar 
fără participarea credin-
cioşilor mireni.

12     Prezentele Îndru-
mări completează 

recomandările Cancela-
riei Sfântului Sinod din 
22 martie 2020 intitula-
te Noi măsuri privind sluj-
bele şi activităţile sociale 
bisericeşti.

13 Orice act de indisci-
plină a clericilor (ie-

rarhi, preoţi şi diaconi) 
sau a credincioşilor mi-
reni afectează negativ 
imaginea Bisericii în so-
cietate, deoarece, în tim-
pul stării de urgenţă, toţi 
avem obligaţia de a res-
pecta dispoziţiile autori-
tăţilor de stat, în caz con-
trar vom suporta sancţiu-
nile prevăzute de lege.

14 Să ne rugăm lui 
Dumnezeu, Maicii 

Domnului şi tuturor sfin-
ţilor ca starea aceasta de 
grea încercare cauzată 
de pandemia actuală să 
înceteze cât mai curând!

religie

Pagină realizată de 

iOnela CHirCU

Paşte fără credincioşi 
la slujba de Înviere

Iată sfaturile Patriarhiei Române pentru a avea Lumină în case și în 
suflete, în vreme de restriște!  

Nimeni nu trebuie să se întristeze sau să 
plângă de Sfintele Paști. Chiar dacă suntem 
în plină pandemie de coronavirus și nu mai 
putem merge la biserică și nici să ne reunim cu 
familia și prietenii în jurul mesei festive, bucuria 
Învierii Domnului trebuie să ne înalțe sufletele. 
Cum să întâmpinăm Sfintele Paști ca să fim  
vrednici de a primi Lumina Sfântă, în condițiile 
stării de urgență? Iată sfaturile Cancelariei 
Sfântului Sinod, aprobate de Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, și date publicității de Basilica.ro! 
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