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„Textul referitor la fo-
losirea obiectelor de cult 
cu care credincioşii din 
varii religii intră în con-
tact în cadrul ritualurilor 
este unul general, realist 
gândit în cheia firească a 
neutralităţii religioase ca-
re defineşte relaţia demo-
cratică a statului român 
cu toate cultele din Româ-
nia. Măsurile sanitare spe-
cifice menţionate în Ordin 
cu privire la obiectele de 
cult sunt următoarele: 1. 
În cadrul ritualurilor religi-
oase în care se vor folo-
si obiecte de cult care in-
tră în contact cu credin-
cioşii, acestea se vor dez-
infecta după fiecare utili-
zare. 2. Se vor dezinfec-
ta periodic, o dată la pa-
tru ore, obiectele sau su-
prafeţele frecvent atinse.  
Obiectele de cult menţi-
onate la punctul 1 sunt 
acelea pe care unii credin-
cioşi le ating în semn de 
veneraţie faţă de Dumne-
zeu, faţă de persoanele 
sfinte pe care acestea le 
reprezintă (sfintele icoa-
ne, sfânta Cruce, Sfânta 
Evanghelie etc.) sau fa-
ţă de prezenţa sacrului în 
obiecte semnificante re-

ligios în spaţiul credinţei 
oamenilor din toate cul-
tele şi religiile. Concret, 
obiectele de folosinţă per-
petuă (Potir, disc, stelu-
ţă şi linguriţă) se curăţă 
înainte de folosire şi du-
pă folosirea acestora. Re-
amintim că în practica Bi-
sericii Ortodoxe Universa-
le, folosirea linguriţei co-
mune, la împărtăşirea eu-
haristică, nu a fost în tre-
cut şi nici în ultimele do-
uă luni de pandemie sur-
să de contaminare pentru 
vreun credincios ortodox. 
Recent, două instanţe ju-
decătoreşti din Constanţa 
şi Cluj au confirmat că nu 
au fost identificate cazuri 
de infectare cu noul coro-
navirus care „să fi fost le-
gate de oficierea slujbelor 
religioase“, că „împărtă-
şirea mai multor persoa-
ne cu aceeaşi linguriţă nu 
a condus la îmbolnăvirea 
vreunei persoane cu co-
ronavirusul SARS-CoV-2“ 
şi că nici au existat suspi-
ciuni de infectare în rân-
dul preoţilor din cadrul ce-
lor două Arhiepiscopii vi-
zate de această cerceta-
re“, precizează BOR, con-
form Agerpres.ro. 

Paraclisul Catedralei 
Naţionale, al cărui hram 
principal este Înălţarea 
Domnului, a îmbrăcat joi, 
frumoasele straie de săr-
bătoare. Cu acest prilej, 
Sfânta Liturghie şi paras-
tasul pentru martirii nea-
mului care au avut loc 
aici, au fost prezidate de 
Preasfinţitul Părinte Iero-
nim Sinaitul, Episcop Vi-
car Patriarhal, ca dele-
gat al Preafericitului Pă-
rinte Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române. 
„Ne rugăm Domnului Ii-
sus Hristos cel Înălţat la 
Cer să înalţe şi suflete-
le acestor adevăraţi mar-
tiri ai neamului, iar exem-
plul lor să ne fie lumină şi 
în viaţa noastră, pentru că 
urmează exemplul jertfei 
Mântuitorului Iisus Hris-
tos”, a spus Episcopul Vi-
car Patriarhal Ieronim Si-
naitul la slujba de pome-
nire a eroilor oficiată joi la 
Paraclisul Catedralei Naţi-
onale, citat de Basilica.ro.

Preasfinţia Sa i-a în-
demnat, aşadar, pe cei 
prezenţi să îi aibă ca mo-
dele pe eroii naţionali. 
„Exemplul lor să ne in-
spire pe noi toţi, ca să ne 
păstrăm cu sfinţenie cre-

dinţa, obiceiurile, limba şi 
neamul”, a mai spus Pă-
rintele Episcop. De altfel, 
ierarhul a pus accent pe 
importanţa cunoaşterii şi 
cinstirii istoriei şi a iden-
tităţii spirituale şi cultura-

le naţionale. „Să ne amin-
tim istoria, să nu uităm 
momentele însemnate 
ale neamului nostru şi, de 
asemenea, să iubim toa-
tă spiritualitatea şi cultu-
ra care îmbracă acest ne-
am”. Episcopul Vicar Patri-
arhal a reiterat în predica 

sa importanţa catedralei 
pentru spiritualitatea nea-
mului românesc şi a nu-
mit-o un „obiectiv naţio-
nal şi de demnitate”, pre-
cizând că „nu este o am-
biţie a generaţiei noastre, 
ci este o dorinţă născută 
de multe veacuri”, scrie 
Basilica.ro. Amintind de 
faptul că edificiul religios 
construit pe Dealul Arse-
nalului a fost dedicat ero-
ilor naţionali, Preasfintul 
Părinte a ţinut să precize-
ze şi faptul că: „se cuve-
nea să se ridice un altar 
care să fie spre proslăvi-
rea lui Dumnezeu, un al-
tar unde să-I mulţumim 
pentru darurile pe care 
le-a dat poporului român, 
un altar unde să-i pome-
nim pe toţi cei care s-au 
jertfit pentru demnitatea, 
pentru unitatea poporului 
nostru, neatârnarea ţării 
noastre, pentru păstrarea 
legii româneşti care în-

semna dreapta noastră 
credinţă cu care am stră-
bătut veacurile şi care ne-
a dat putere să învingem 
vicisitudinile”. 

Numele eroilor, 
aşezate în masa 
Sfântului Altar 
din Catedrala 
Naţională 

Numele tuturor eroi-
lor români cunoscuţi care 
şi-au jertfit viaţa în Răz-
boiul de Independenţă 
din 1877-1878, în războa-
iele balcanice din 1913, în 
Primul şi Al Doilea Război 
Mondial, precum şi nume-
le făuritorilor Marii Uniri 
din 1918 se află aşeza-
te în masa Sfântului Al-
tar din Catedrala Naţiona-
lă. Acestea pot fi consulta-
te accesând site-ul Trinitas 
TV într-o secţiune specială 
intitulată „Jertfa poartă nu-
mele lor”. „Desigur, cei că-
rora nu le cunoaştem nu-
mele, îi ştie Dumnezeu. Iar 
celor care s-au jertfit pen-
tru neam nu li se va pierde 
pomenirea. Deci, la presto-
lul acestui altar prim al Bi-
sericii şi al naţiunii noastre 
sunt aşezate spre pomeni-
re numele tuturor eroilor 
neamului”, a adăugat Epi-
scopul Vicar Patriarhal.
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Potirul și 
linguriţa 

comună de 
împărtășire se 
dezinfectează 
după fiecare 

folosire 
Ordinul Ministerului Sănătăţii şi al 
Ministerului Afacerilor Interne, publicat 
în Monitorul Oficial, referitor la măsurile 
sanitare specifice pentru desfăşurarea 
activităţii religioase în contextul 
pandemiei, care este adresat în mod egal 
tuturor cultelor religioase din România, 
a determinat Biserica Ortodoxă Romană 
(BOR) să facă următoarele precizări: 

Eroii neamului, 
omagiaţi la catedrala ridicată în cinstea lor 

Înălţarea Domnului, zi de 
rugăciune şi recunoştinţă, la 

Paraclisul Catedralei Naţionale
Pentru clerici, eroii 
neamului nu mor 
niciodată. Nici istoria 
acestei ţări care a fost 
scrisă cu sângele lor. 
Ne-au dovedit-o prin 
nenumăratele cinstiri 
deosebite pe care 
le-au săvârşit, de-a 
lungul timpului, în 
semn de recunoştintă 
şi preţuire. La fel 
s-a întâmplat şi joi, 
pe 28 mai, în ziua 
Înălţării Domnului, 
când  sufletele 
ierarhilor, preoţilor, 
diaconilor, monahilor 
şi monahiilor din toată 
ţara s-au înălţat şi s-au 
luminat şi ele odată 
cu ridicarea la Ceruri a 
rugăciunilor din timpul 
slujbei de pomenire 
a ostaşilor care s-au 
jertfit pe câmpurile de 
luptă pentru apărarea 
ţării şi credinţei 
strămoşeşti, pentru 
întregirea neamului şi 
demnitatea poporului 
român. 

Să ne amintim 
istoria, să ne 
iubim toată 
spiritualitatea şi 
cultura!”

Episcop Vicar 
 Patriarhal

Preasfinţitul 
Părinte Ieronim 
Sinaitul


