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Păstrarea unei distan-
ţe de 2 m în orice direcţie 
între credincioşi, obliga-
tivitatea folosirii măştilor 
de protecţie pentru pre-
oţi şi credincioşi la spo-
vedanie, ca şi pentru toţi 
participanţii la slujbe, cu 
excepţia slujitorilor bise-
riceşti care rostesc rugă-
ciuni, predică sau cântă 
la strană, se numără prin-
tre noile îndrumări biseri-
ceşti transmise de Cance-
laria Sfântului Sinod şi da-
te publicităţii de Agerpres.
ro. De asemenea, pardo-
seala, stranele şi obiecte-
le liturgice vor fi curăţate 
înainte şi după termina-
rea slujbelor. Iată îndru-
mările Patriarhiei Române 
privind participarea cre-
dincioşilor la sfintele sluj-
be în interiorul şi în exteri-
orul lăcaşurilor de cult, în 
perioada următoare! 

Cum se face 
accesul 
credincioşilor în 
biserici

Sfânta Liturghie şi ce-
lelalte slujbe liturgice din 
timpul săptămânii, din du-
minici şi sărbători se să-
vârşesc în interiorul bise-
ricii, accesul realizându-se 
în aşa fel încât între cre-
dincioşi să fie o distanţă 
de 2 m în orice direcţie (4 

mp pentru fiecare credin-
cios). Dacă numărul cre-
dincioşilor este mai mare 
decât spaţiul interior dis-
ponibil, ceilalţi credincioşi 
vor asculta slujba stând 
în exteriorul bisericii, sluj-
ba fiind transmisă la difu-
zoare sau clericii vor să-
vârşi slujba în aer liber 
(în curtea bisericii). În ca-
zul credincioşilor care ur-
măresc slujba în exterio-
rul bisericii, distanţa din-
tre ei va fi obligatoriu de 
1,5 m în orice direcţie. În 
incinta bisericii, folosirea 
măştilor de protecţie es-
te obligatorie pentru toţi 
participanţii la slujbe, cu 
excepţia slujitorilor bise-
riceşti care rostesc rugă-
ciuni, predică sau cântă la 
strană.

Reguli la 
Spovedanie şi 
Împărtăşanie

Conform Agerpres.
ro, lăcaşurile de cult vor fi 
deschise zilnic credincio-
şilor pe întreaga perioa-
dă a săptămânii, astfel în-
cât preoţii slujitori să poa-
tă răspunde tuturor soli-
citărilor credincioşilor pri-
vind Spovedania, Împăr-
tăşania individuală şi ci-
tirea unor rugăciuni pen-
tru diferite trebuinţe. Ast-
fel, se va evita aglomera-

ţia credincioşilor la sluj-
bele de sâmbătă şi du-
minică. Persoanele care 
au acces în biserică, pen-
tru rugăciune individua-
lă şi Spovedanie, în afa-
ra perioadelor în care se 
desfăşoară slujbe în bise-
rică, vor respecta distan-
ţa de 2 m, aşteptând pe 
un singur rând. Distanţa 
de 2 m între două persoa-
ne urmează a fi respecta-
tă de la intrarea în bise-
rică până la părăsirea ei. 
„Persoanele având COVID 
- 19, persoanele care pre-
zintă simptome de infec-

ţie, persoanele aflate în 
carantină, precum şi per-
soanele care au avut con-
tact cu o persoană infec-
tată nu pot intra în biseri-
că şi nici nu pot participa 
la vreo slujbă, acestea fi-
ind rugate stăruitor să ră-
mână acasă, pentru a nu 
răspândi boala. Însă, pot 
urmări slujbele acasă prin 
intermediul televiziunii 
sau internetului. Spovedi-
rea şi Împărtăşirea aces-
tor persoane se va face la 
domiciliu sau la spital, cu 
respectarea tuturor regle-
mentărilor sanitare apli-
cabile”, informează Can-
celaria Sfântului Sinod. 
Spovedania credincioşilor 
şi citirea unor rugăciuni 
pentru aceştia în biserică 
se vor programa din timp, 
spre a evita aglomerările 
de persoane. „Atât preo-
tul duhovnic, cât şi cre-
dinciosul care se spove-
deşte, vor utiliza mască 
de protecţie şi vor men-
ţine distanţa fizică sanita-

ră de 2 m. Se recomandă, 
date fiind dimensiunile re-
duse ale majorităţii biseri-
cilor şi caracterul secret al 
Spovedaniei, ca în biseri-
că să rămână doar preo-
tul şi penitentul”, mai pre-
cizează sursa citată. Cine 

nu poate participa la sluj-
bele Bisericii poate urmări 
toate slujbele oficiate în 
Catedrala Patriarhală la 
posturile Trinitas TV şi Ra-
dio Trinitas ale Patriarhiei 
Române sau prin posturi-
le care preiau transmisia.
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Se păstrează măsurile de distanțare 
socială și purtarea măștii de protecție  

După anunţul premierului privind 
redeschiderea bisericilor, Patriarhia 
Română a explicat că a primit „cu bucurie 
decizia intens aşteptată” şi că, „este 
esenţial să recuperăm constant, dar cu 
discernământ, deplina normalitate a 
vieţii noastre sociale”. Pentru protecţia 
şi siguranţa credincioşilor, Cancelaria 
Sfântului Sinod a anunţat că Biserica 
va respecta regulile sanitare şi le va 
transmite credincioşilor. 

Slujbele, reluate în incinta lăcașurilor de cult

E BINE DE REȚINUT ȘI FAPTUL CĂ...
 La intrarea și ieșirea din biserică să nu se atingă/prindă 
ușa cu mâna. Acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie 
să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea 
credincioșilor,
 La intervale de patru ore, lăcașul de cult urmează a 
fi bine aerisit,
 La intrarea în biserică, vor fi amplasate soluţii de 
dezinfectare pentru ca fiecare credincios care intră în 
biserică să își poată dezinfecta mâinile,
 Până la normalizarea situaţiei, nu se vor organiza agape 
în biserică sau în spaţiile anexe ale acesteia,
 La pangarul bisericii va sta o singură persoană, care va 
purta mască de protecţie și mănuși. Se va evita contactul 
direct al acestei persoane cu credincioșii din biserică. Ca 
măsură de siguranţă (acolo unde locul destinat pangarului 
nu este un spaţiu închis), se recomandă montarea unui 
panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea 
inferioară,
 Se va evita aglomerarea de persoane la lumânărar prin 
păstrarea distanţei fizice de 2 m.

Potrivit noilor reglementări, nu va permis accesul în 
lăcașul de cult persoanelor care prezintă simptome 
de infecţie respiratorie, cum ar fi tuse, strănut sau 
rinoree. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea 
acestor măsuri vor fi asigurate prin angajaţi sau 
voluntari desemnaţi ai bisericii respective. 
„Activitatea social-filantropică sau caritabilă a 
parohiilor și mănăstirilor se va adapta la noile nevoi 
sociale și medicale, respectiv sprijinirea persoanelor 
care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării 
cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea 
tuturor măsurilor de igienă și protecţie stabilite de 
autorităţi. Măsurile prezente au ca scop să protejeze 
propria noastră sănătate și sănătatea celor din jurul 
nostru. Viaţa și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, 
dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu 
responsabilitate permanentă”, adaugă Cancelaria 
Sfântului Sinod.

Cine strănută sau tușește nu poate intra în biserică!


