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Către Clerul Eparhial: 
 
După o atentă examinare, consultare și rugăciune, în urma unei reuniuni a Episcopilor catolici 
din Ohio din 16 martie 2020 și în concordanță cu decizia lor de a suspenda Liturghiile Catolice în 
Statul Ohio, se adoptă următoarele directive. Aceste directive sunt în concordanță cu ceea ce se 
face în multe dieceze și eparhii din Statele Unite și Canada, precum și în concordanță cu 
Decretul 153/20 din 19 martie 2020, emis de către Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina 
Sacramentelor sub mandatul Papei Francisc: 
 

1. Toate Sfintele Liturghii și alte slujbe liturgice sunt suspendate în toate parohiile și 
misiunile Eparhiei „Saint George” până la Paști (după noul calendar), adică pe 12 aprilie. 
Dispensa de la participarea la sf. Euharistie duminicile și zilele de poruncă, acordată 
anterior, rămâne în vigoare. Este posibil ca această suspendare să fie prelungită după 
data de 12 aprilie. Decizia privind prelungirea suspendării va fi considerată și 
comunicată la momentul potrivit. 

2. Preoților li se oferă facultatea specială de a celebra Sfânta Liturghie în privat în zilele 
permise. Încurajăm astfel de celebrări ale slujbelor divine chiar și fără comunitate, astfel 
încât cererile clericilor și ale credincioșilor noștri să se poată ridica la Ceruri în 
continuare, în această perioadă de criză. 

3. Toate adunările de oameni, inclusiv cinele, întâlnirile parohiale, jocurile de noroc și 
evenimentele organizate în aer liber sunt interzise. În măsura posibilului, 
înmormântările vor fi limitate numai la familia apropiată, iar limita de minim doi metri 
de separare recomandată trebuie menținută. Pe cât posibil, înmormântarea trebuie 
oficiată mai degrabă la casa funerară decât la biserică. 

4. Spovedaniile programate în mod regulat trebuie anulate. Persoanele care cer celebrarea 
acestui sacrament în mod spontan pot face aranjamente individuale cu preotul, care va 
asculta mărturisirea în biserică, menținând de asemenea separarea socială. 

5. Vizitele de rutină pentru spovedanie / împărtășanie etc., momentan trebuie suspendate. 
Totuși, preoții trebuie să depună toate eforturile pentru a menține prin telefon legătura 
și mai strânsă cu persoanele consemnate la domiciliu, precum și cu cele aflate în 
instituțiile de îngrijire. 

6. În situațiile de boli critice, spitalizare, intervenție chirurgicală sau în pericol de moarte, 
preotul trebuie să depună toate eforturile pentru a răspunde personal nevoilor 
credincioșilor și să slujească Sacramentele bolnavilor: Spovedania, Împărtășania și 
Maslul. În vederea ungerii se pot purta mănuși, deși în acest scop este de preferat un 
tampon de bumbac („Q-Tip”): după ungere, tamponul folosit trebuie sigilat într-o pungă 
prevăzută cu închidere de tip Ziplock, luat de acolo de către preot și distrus în mod 



corespunzător, prin ardere. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că vizitarea unui 
bolnav poate duce la o carantină de 15 zile, în funcție de circumstanțe, așa că vă rugăm 
să cumpăniți bine și, în acest sens, împreună cu enoriașii dumneavoastră, să vă 
consultați cu personalul medical implicat. 

 
 
 
 

Sugestii pastorale 
 
Este vital ca oamenii să fie încurajați și ajutați să-și mențină și chiar să-și consolideze rugăciunea 
și viața spirituală. În acest scop, vă rugăm să aduceți la cunoștința enoriașilor următoarele 
informații: 
 

• Slujbele sunt transmise live de la Catedrala din Canton. Adresa sitului poate fi accesată 
dând click pe linkul https://stgeorge.click2stream.com/. Porniți sunetul din colțul 
dreapta-jos. Dacă nu porniți sunetul nu se va auzi nimic. 

 
• Programul slujbelor la Catedrala St. George poate fi accesat dând click pe linkul 

calendarului public al acestuia pe Google: 
https://calendar.google.com/calendar?cid=OWF1MXAzbWo1bnA0cXNkM3BlZnZrZ
mE4YzRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 
 

• Informații actualizate vor fi întotdeauna postate pe adresa websitului nostru eparhial 
http://www.romaniancatholic.org . Clericii și credincioșii sunt rugați insistent să 
verifice frecvent adresa noastră web pentru a fi la zi cu informațiile.  
 

• Preoții și păstorii de suflete sunt încurajați să se folosească de resursele puse la 
dispoziție de către USCCB. Resursele respective pot fi găsite la: 
- http://www.usccb.org/coronavirus 
- https://catholiccurrent.org/covid19/ 
- De asemenea vă încurajăm să păstrați legătura cu resursele disponibile la nivel 

local. 
• Jack Figel, redactorul Unirea/Canton, a creat o aplicație (ECPubs) constând, printre 

altele, din texte pentru vecerniile și orele canonice. Aplicația este disponibilă pentru 
dispozitivele iOS în App Store, iar pentru cele Android în Google Play. 

 
Vă rugăm să țineți Cancelaria la curent cu privire la cazurile de COVID-19 care apar în rândul 
credincioșilor noștri, desigur, păstrând intimitatea cuvenită a pacientului. În mod similar, dacă 
există enoriași care credeți că pot beneficia de un apel telefonic din partea unuia dintre noi, cei 
din Canton, vă rugăm să ne informați despre acest lucru. Nu putem garanta că vom putea da 
curs tuturor solicitărilor, dar cel puțin vom încerca. 
 



În măsura posibilităților, vă vom pune la dispoziție mai multe informații și asistență. Sugestiile și 
comentariile sunt binevenite. În cazul în care aveți, le puteți adresa direct Episcopului, care se 
va strădui să vă răspundă cât mai repede posibil. Vă încurajăm să vă rugați pentru echipa dvs. 
de Cancelarie (cu toții lucrăm de acasă), pentru toți credincioșii noștri, pentru toți cei care s-au 
îmbolnăvit sau au murit din cauza acestui virus și, mai ales, unul pentru celălalt. Spiritual 
vorbind, noi, preoții, diaconii, monahii / călugării și păstorii de suflete, suntem „primii 
răspunzători”. 
 
Dumnezeu să aibă milă de lumea lui! 
 
 


