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Deciziile referitoare la 
perioada pascală sunt ro-
dul exclusiv al unui dialog 
„absolut obligatoriu” din-
tre autorităţi şi cultele re-
ligioase, explică Vasile Bă-
nescu. “Nu a existat şi nici 
nu putea să existe anul 
acesta vreo discuţie oficia-
lă despre restricţii de Paşti 
şi nu este corect să de-
clanşăm speculaţii în mar-
ginea unei probleme ma-
jore, imposibil de estimat 
acum. Indiferent de con-
text, deciziile realiste re-
feritoare la perioada pas-
cală vor fi rodul exclusiv 
al unui dialog absolut obli-
gatoriu dintre autorităţi şi 
cultele religioase. Un dia-
log lucid, onest, inter-in-
stituţionalizat, căruia nu i 
se face niciun serviciu prin 
lansarea în spaţiul public a 
unei teme false, menită să 
creeze tensiuni inutile în-
tre stat şi cultele religioase 
(ai căror membri compun 
covârşitoarea societate ci-
vilă) şi să inducă un nefi-
resc orizont sumbru de aş-
teptare în societatea creş-
tină din România”, spune 
Vasile Bănescu, purtăto-
rul de cuvânt al Patriarhi-
ei Române.

Într-o declaraţie da-
tă publicităţii săptămâ-
na trecută de agerpres.
ro, Vasile Bănescu a ară-

tat că „tema imaginatelor 
restricţii de Paşti de anul 
acesta este una momen-
tan ireală, iar cei ce se 
căznesc să-i confere o ar-
tificială consistenţă, per-
soane din Biserică sau din 
afara ei, au fie un discuta-
bil gust pentru situaţii li-
mită şi conflictuale majo-
re, fie incapacitatea crasă 
de a învăţa ceva din tre-
cutul recent“. 

“Altfel, cum să te tre-
zeşti că programezi cu luni 
înainte restricţii imagina-

bile sau nu? Restricţii care 
raportate la cel mai ordo-
nat şi curat spaţiu privat 

de utilitate publică din so-
cietate, acela al bisericilor, 
trebuie cântărite totdeau-
na de acum înainte cu cel 
mai fin discernământ do-
bândit dintr-o recentă şi 
dureroasă experienţă”, a 
mai spus purtătorul de cu-
vânt al Patriarhiei.

De altfel, şi preşedin-
tele Klaus Iohannis a de-
clarat, săptămâna trecu-
tă, că autorităţile nu au în 
vedere un „lockdown“ de 
Paşti, nefiind luată în con-
siderare instituirea stă-
rii de urgenţă în perioada 
sărbătorilor pascale. „Pot 
să vă spun foarte clar, 
dragi români, că nu avem 
în vedere un lockdown de 
Paşti“, a spus Klaus Ioha-
nnis. 
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Biserica a 
intensificat 
filantropia în 
anul pandemiei
Consiliul Național Bisericesc a avizat 
Raportul General de Activitate al Bisericii 
Ortodoxe Române pe anul 2020. 
Intitulat „În luptă cu pandemia, Biserica 
a intensificat rugăciunea, filantropia 
și protejarea sănătății oamenilor”, 
documentul evidențiază faptul că, anul 
trecut, Biserica a înregistrat o creștere 
a cheltuielilor cu 17,6%, respectiv 5,7 
milioane euro, față de anul 2019. Mai 
exact, aceasta a cheltuit 38 de milioane de 
euro pentru a veni în sprijinul românilor, 
în anul pandemiei. 

Raportul a fost pre-
zentat de către Preaferi-
citul Părinte Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, la Sala Sinoda-
lă a Reşedinţei Patriarha-
le. “De la ajutorul finan-
ciar ori material, la trimi-
terea de echipamente sa-
nitare de protecţie aco-
lo unde era cea mai ma-
re nevoie de ele, până la 
rugăciunea, încurajarea 
şi mângâierea celor bol-
navi, a celor însinguraţi 
ori a celor îndoliaţi, Bise-
rica Ortodoxă Română, 
în întreg ansamblul ei, 
prin ierarhi, clerici, volun-
tari şi simpli credincioşi, 
şi-a intensificat eforturi-
le pentru a răspunde ur-
gent şi eficient crizei pro-
vocate de pandemia de 
 COVID-19,” a spus Patri-
arhul României, citat de 
Basilica.ro. Peste 14.500 
de voluntari au oferit ser-
vicii de asistenţă socială 
unui număr de aproape 
138.000 de beneficiari: 
copii, vârstnici, persoane 
vulnerabile social.

Recunoștință și 
prețuire!

Pe lângă serviciile so-
ciale oferite, prin progra-
mele filantropice Biseri-
ca a mai acordat ajutoa-
re financiare de 17 milioa-
ne lei şi ajutoare materiale 
în valoare de 61,5 milioa-
ne de lei. În suma totală 
de 38 de milioane de euro 
nu sunt cuprinse cheltuie-
lile privind numeroasele 
activităţi caritabile ale pa-
rohiilor şi mănăstirilor, ca-
re nu sunt raportate siste-
matic centrelor eparhiale. 
“Dorim să apreciem efor-
turile spirituale şi materia-
le ale tuturor celor care au 
lucrat direct sau au sprijinit 
Biserica Ortodoxă Română 
în lucrarea remarcabilă de 
ajutorare a credincioşilor 
în timpul pandemiei. Ex-
primăm recunoştinţa şi 
preţuirea faţă de toţi cei 
care ajută Biserica noas-
tră: clerici şi credincioşi 
mireni, autorităţi centrale 
şi locale, sponsori şi volun-
tari”, a mai spus Părintele 
Patriarh.

Paşte 2021, fără stare de urgenţă

Patriarhia Română: 
“Nu a existat anul acesta vreo 

discuţie oficială despre restricţii”

Vești bune pentru credincioși! Teama că nu 
vom putea asista la slujbele oficiate în biserică 
de Sfintele Paști este una ireală. Cel puțin 
deocamdată. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei 
Române, Vasile Bănescu, ne dă asigurări că nu a 
existat nicio discuție oficială privind restricții care 
ne-ar putea ține în casă, de Paști. 

Dragi români, 
nu avem în 
vedere un 
lockdown de 
Paşti”
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Restricţiile 
trebuie 
cântărite cu 
cel mai fin 
discernământ”
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