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18 martie 2020
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Iubiți frați și surori în Hristos Domnul,
Stimați membrii ai Consiliilor Parohiale,
Natura pandemiei COVID-19 se schimbă continuu și cu toții ne străduim să împlinim
partea noastră pentru a face față acestei încercări. Oficialii din domeniul sănătății,
guvernele locale și naționale dar și cetățenii implicați în acest proces lucrează cu sârguință
pentru a elimina răspândirea acestui virus. Am discutat cu clerul Mitropoliei noastre într-o
convorbire telefonică măsurile pe care ar trebui să le luăm pentru a ajuta acest efort.
Ascultând opiniile și sfaturile lor, am decis să trimitem următoarele recomandări, știind că
circumstanțele pot forța diferite măsuri în viitor:
SĂVÂRȘIREA SFINTEI LITURGHII ȘI A SFINTELOR TAINE
• Toate parohiile trebuie să respecte liniile directoare impuse de autoritățile locale, de
stat și federale.
• Toate slujbele acestei perioade, inclusiv Sfânta Liturghie, vor fi săvârșite doar de
clerici, împreună cu un cântăreț și unul sau doi credincioși care să ajute la altar.
Participarea celorlalți credincioși ar trebui să fie în conformitate cu parametrii stabiliți
de autorități și/sau prin încurajarea acestora să participe prin intermediul diferitelor
resurse online. (Link-uri la diverse live-streaming ale slujbelor vor fi furnizate).
• Parohiile vor stabili un program săptămânal încât preoții slujitori să poată răspunde
tuturor solicitărilor credincioșilor privind Spovedania, Împărtășania și citirea unor
rugăciuni pentru a se va evita aglomerația credincioşilor.
• Înmormântările vor fi săvârșite doar cu familia respectând însă prevederile locale, în
privința numărului celor prezenți.
• Dacă situația nu este urgentă, botezurile trebuie reprogramate.
• Clerul va răspunde tuturor nevoilor individuale ale credincioșilor lor.
• Mănăstirile /Comunitățile monahale ale Mitropoliei vor fi închise tuturor vizitatorilor.
• În această perioadă de încercare Taina Sfântului Maslu poate fi săvârșită de un singur
preot.
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ASPECTE PASTORALE
• Preoții vor avea grijă ca toți credincioșii de peste 65 de ani sau care au probleme de
sănătate să fie împărtășiți.
• Preoții vor cerceta telefonic credincioșii din parohie și vor răspunde oricărei dorințe
de ajutor asigurându-i de stăruitoarea noastră purtare în rugăciune la Sfânta Liturghie
și Sfintele Slujbe.
• Se vor împărți tuturor celor care doresc pachete duhovnicești care vor conține:
anafura, agheasma mică și undelemn de la Sf. Maslu.
• Preoții și credincioșii Mitropoliei noastre sunt rugați ca ÎN FIECARE
SĂPTĂMÂNĂ, MARȚI ȘI JOI SEARA orele 9PM-EST; 8PM-CST și 6PM-PST,
până când pandemia va trece, să citească de acasă slujba Paraclisului Maicii
Domnului (Textul în română și engleza este atașat). Miercuri și vineri se poate urmări
slujba Liturghiei darurilor mai înainte sfințite săvârșită la Catedrala Mitropolitană din
Chicago și transmisă live pe www.biserica.tv începând cu ora 5.00 pm – CET, iar
Duminica Liturghia Sf. Vasile cel Mare la ora 9.30 am-CET.
EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ȘI AROLA
• Toate cursurile, întâlnirile și evenimentele AROLA, precum și alte activități ale
parohiei, cum ar fi orele de cafea, bake sales, etc., vor fi suspendate.
• Departamentul Educației Religioase al Mitropoliei va oferi săptămânal înregistrări
video ale lecțiilor din programa analitică precum și materiale tipărite/sfaturi pentru
părinți și copii.
• AROLA va trimite de asemenea scurte interviuri săptămânale pe teme spirituale,
îndemnuri către femeia creștină din America de Nord, primite de la maici, preotese
sau preoți profesori.
PROBLEMELE FINANCIARE
Pe lângă problemele spirituale și liturgice pe care va trebui să le abordăm, există și câteva
probleme financiare foarte reale.
• Este important să ne amintim că mulți dintre enoriașii bisericii, familia și prietenii noștri
sunt sau vor fi afectați financiar de această criză. Unii pot fi fără loc de muncă și fără
salariu. Alții s-ar putea confrunta cu mari greutăți financiare. Ar trebui să fim sensibili
la acest lucru și să încercăm să descoperim discret cine are nevoințe și cum putem ajuta.
• Aproape toate întreprinderile și organizațiile non-profit se confruntă, de asemenea, cu
probleme financiare. Multe centre spitalicești și comunitare au deficite chiar și acum.
Nu suntem singuri în acest neajuns.
• Guvernul (guvernele) este / sunt în proces de a vota pachete financiare care vă vor ajuta.
Nu este încă clar cum vor fi sprijinite bisericile și organizațiile non-profit.
• Acele parohii cu credite ipotecare ar trebui să contacteze instituțiile lor financiare și să
discute care sunt opțiunile, în cazul în care parohia nu este în măsură să își achite plățile
în timpul acestei crize. Din nou, nu suntem singuri, însă se pare că deja fiecare bancă
căută să formuleze planuri și soluții. Parohiile cu resurse financiare ar trebui să ia în
considerare modul în care acestea ar putea ajuta acele parohii cu nevoie financiară. Cei
care au nevoie și cei care pot ajuta ar trebui să contacteze Mitropolia, unde se discută
acum programe de asistență.
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•

Enoriașii noștri ar trebui să fie conștienți de problemele foarte reale pe care le poate
avea lipsa financiară din cauza epidemiei asupra vieții și bunăstării parohiei. Întrucât
oamenii nu vor putea participa la Sfintele Slujbe, în special în acest moment al Postului
Mare, enoriașii ar trebui să fie rugați să-și amintească să sprijine Biserica atât la nivel
financiar cât și spiritual, astfel încât parohia să poată suporta cheltuielile existente.

În această perioadă în care ne concentrăm în special pe creșterea noastră spirituală, ar trebui
să folosim oportunitatea care ni se prezintă pentru a ne deschide către Dumnezeu și
aproapele. Amintiți-vă cele trei aspecte ale Postului: rugăciunea, înfrânarea și milostenia.
Să ne iubim cu adevărat unii pe alții, pentru a ne bucura în lumina Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos!
Cu arhierești binecuvântări și dragoste părintească,

† Arhiepiscop și Mitropolit

