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PRECIZĂRI ȘI PROPUNERI
PENTRU CELEBRĂRILE DE CRĂCIUN 2020
Către
Cucernicii Părinți Parohi, Vicari, Rectori de biserici și
Institutele de viață consacrată din Arhidieceza de București

Se apropie sărbătorile Crăciunului și ale Anului Nou, și mulți preoți și credincioși se
interesează cum vor fi organizate celebrările liturgice în acest an.
1. În primul rând, avem garanția că vom putea să celebrăm liturghiile în biserici sau
în afara lor, după cum este cazul.
Hotărârea Guvernului nr. 58 din 10.12.2020 „privind propunerea prelungirii stării
alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, precizează că se prelungește starea
alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data
14.12.2020.
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În Anexa nr. 1 la amintita Hotărâre, se precizează la punctul nr. 16:
„Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor
de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne”.
Iar la punctul nr. 27:
„Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru toate
persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00-05.00”.
Apoi urmează prezentarea unor articole care nu privesc deplasările spre lăcașurile de cult.
Așadar, pentru Liturghia din Noaptea de Crăciun, care în nici un caz nu poate fi la miezul
nopții, va fi necesar să ținem cont de interdicția de a călători în timpul nopții, între orele
amintite în Hotărârea guvernamentală, și prin urmare Liturghia va trebui să fie în așa fel
fixată, încât credincioșii să se poată încadra în acest orar.
Propun intervalul orar între orele 18.00-22.00.
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2. Dacă vor fi localități care vor fi supuse carantinei, în aceste situații va trebui să
se țină cont de dispozițiile locale și să se organizeze astfel orarul celebrărilor,
încât să nu se contravină normelor date în asemenea cazuri. Oricum, dacă vor fi
măsuri care afectează buna desfășurare a celebrărilor din timpul sărbătorilor, se
va lua legătura cu DSP-urile județene.
3. Pentru sărbătoarea Crăciunului mulți credincioși doresc să se spovedească. Rog pe
toți Cucernicii Preoți să stea la dispoziția credincioșilor pentru sacramentul
Spovezii, asigurând măsurile de distanță și de protecție pentru evitarea
răspândirii coronavirusului.
4. De asemenea, bolnavilor și persoanelor în vârstă care doresc să se spovedească
și să se împărtășească de Crăciun, să li se ofere ocazia, la fel, în condiții maxime
de evitare a îmbolnăvirii, prin luarea tuturor măsurilor de protecție și de
îndepărtare a pericolului de contaminare.
5. Revin cu precizarea referitoare la binecuvântarea caselor la început de An Nou.
Întrucât există un pericol real de transmitere a coronavirusului prin intrarea
preoților în diferite locuințe, am propus ca această practică, dorită mult, de altfel,
de credincioșii noștri, să fie amânată pentru Timpul pascal, cu speranța că
prezența coronavirusului va scădea în intensitate.
Dacă, totuși, sunt familii care doresc cu orice preț binecuvântarea casei imediat
după Anul Nou, se poate face acest lucru, însă cu mare atenție și cu respectarea
măsurilor sanitare.
6. Referitor la frumoasele tradiții ale colindului și cele legate de Anul Nou, este
clar că anul acesta va trebui să fim mai reținuți și să nu încurajăm deplasările în
grupuri ale colindătorilor, din casă în casă.
7. Vă prezint și o propunere care nu are legătură cu dispozițiile de mai sus:
După cum ați aflat, Sfântul Părinte Papa Francisc a declarat Anul Sfântului
Iosif, care se celebrează între 8 decembrie 2020 - 8 decembrie 2021. Arhidieceza
noastră va marca acest an special prin diferite inițiative și celebrări, având în
centrul atenției Catedrala noastră, ea fiind dedicată Sfântului Iosif.
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Până la publicarea unui program al celebrărilor, solicit tuturor Cucernicilor
Părinți Parohi și Rectori de biserici să se recite, la sfârșitul fiecărei Liturghii cu
participare de credincioși, rugăciunea „La tine alergăm, o, sfinte Iosife...”.
Cucernici Părinți, dragi Persoane Consacrate,
Continuăm să trăim perioada de pandemie provocată de noul coronavirus SARS-CoV-2,
care are repercusiuni și asupra modului cum ne organizăm viața pastorală și celebrările
liturgice din parohiile și capelele noastre. După spusele Papei Francisc, trebuie să fim
conștienți că „suntem cu toții în aceeași barcă și că numai împreună vom putea ieși bine
din această fază neprevăzută a istoriei”.
De aici provine și responsabilitatea pe care o avem: de a observa toate măsurile de
împiedicare a răspândirii pandemiei de coronavirus, recomandări date de autorități, dar pe
care ni le impun și normele noastre morale. Evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanței
dintre persoane, purtarea măștii și dezinfectarea sunt măsuri elementare, care trebuie
respectate în mod conștiincios.
Comunitățile parohiale, institutele de viață consacrată, asociațiile, mișcările ecleziale,
credincioșii, în timp ce sunt chemați să prevină răspândirea pandemiei, sunt invitați și să
dea dovadă de creativitate pastorală, adaptată timpului de criză sanitară; să fie apropiați
de cei care suferă și sunt singuri, răspunzând oricărei forme de sărăcie: materială,
afectivă, psihologică, morală și spirituală.
Preoții, persoanele consacrate și toți cei care sunt angajați în diferite forme de apostolat și
colaborare pastorală, sunt chemați să se angajeze cu toate energiile lor pentru îngrijirea
bolnavilor mai fragili și mai expuși la Covid-19, în special persoanele în vârstă sau cu
afecțiuni cronice.
În ultima perioadă, am învățat cu toții noile reguli și am arătat că este posibil să celebrăm
în bisericile noastre în condiții de siguranță, cu respectarea deplină a normelor sanitare.
Sperăm că și Liturghiile de Crăciun din acest an – din ajun, Liturghia din noaptea și din
ziua de Crăciun – se vor ține în mod exemplar, cu respectarea normelor anti-Covid-19.
Vă doresc o activitate pastorală rodnică, susținută de harul lui Dumnezeu, și zile
binecuvântate de Advent, însoțindu-vă cu rugăciunea și cu binecuvântarea noastră
arhierească.
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