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COMUNICARE 

(Actualizare, 4 noiembrie 2020) 

În cele ce urmează, retrimitem în formă actualizată recomandările pastorale și liturgice, care 
deja au fost publicate în data de 24 februarie 2020, la începutul pandemiei: 

- Întâi de toate, vă îndemn să ne îndreptăm, cu toții – clerici, monahi și credincioși - gândul cu 
rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, Care are puterea de a 
tămădui toată boala și toată neputința în popor (cf. Mt. 4, 23) și să cerem mijlocirea Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu, a Sfinților Tămăduitori, a Sfântului Arhanghel Rafail și a tuturor Sfinților, 
rugându-i să ne păzească și să ne apere de molima ce se răspândește cu repeziciune în diferitele zone 
ale Italiei. Să ne rugăm, de asemenea, pentru toți cei deja contagiați (în Italia și în tot mai multe 
regiuni ale lumii) și pentru familiile lor, precum și pentru cadrele medicale implicate în îngrijirea 
celor bolnavi; 

- Se vor adăuga la slujbe (la ectenia mare și la ectenia întreită) cereri speciale, ce se rostesc În vreme 
de orice nevoie și primejdie omenească (pag. 472-475) sau în caz de Boli molipsitoare (pag. 456-
461), după cum este rânduit la sfârșitul Liturghierului (ediția 2012). Acolo unde se găsesc Sfinte 
Moaște, se va binecuvânta poporul cu racla în care acestea se află așezate, însemnându-se cu semnul 
Crucii în cele patru zări; 

- Se vor respecta cu strictețe prevederile tuturor Ordonanțelor emise de instituțiile centrale sau 
locale, ale administrației publice sau sanitare, precum și toate recomandările de imediată 
necesitate pe planul igienei și al sănătății publice; 

- Clericii nu au binecuvântare pentru a acorda interviuri în presă, îndemnând pe toți cei care 
solicită acest lucru să ia act de comunicatele oficiale ale Episcopiei; 

- Să se însemneze, zilnic, cu semnul Crucii, pe ei înșiși și pe copiii lor, și să-și însemneze cu semnul 
Crucii mâncarea și băutura, acasă sau la locul de muncă; 

- Să se ungă (pe sine și pe propriii copii), zilnic, cu Untdelemn de la Taina Sfântului Maslu, spre 
tămăduirea sufletului și a trupului, făcând semnul Crucii pe propria frunte, la baza gâtului și pe 
mâini; 

- Să bea, în fiecare dimineață, pe nemâncate, Apă Sfințită (Agheasmă) și să-și stropească locuințele, 
în semnul Crucii; 

- Să aibă încredințarea că, de fiecare dată când se împărtășesc cu Sfântul Trup și Scumpul Sânge ale 
Mântuitorului Hristos, o fac spre tămăduirea sufletului și a trupului; 

- Să rostească adesea rugăciunea Tatăl nostru, cu gândul la toți cei aflați în suferință sau care sunt 
cuprinși de neliniște și de teamă; 



- Să cheme în apărare și ajutor Numele Domnului, zicând mereu: Doamne, Iisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi și toată lumea Ta; 

- Să citească̆, după putință, Paraclisul Maicii Domnului, pomenindu-i pe cei bolnavi, cu 
încredințarea că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este grabnic ajutătoare, le care se pot adăuga și 
Psalmii 50, 33, 90,142, 114 și 133; 

Încredințându-ne cu toții purtării de grijă a lui Dumnezeu și a Preasfintei Sale Maicii, în aceste 
clipe de grea încercare pentru poporul italian și român din Italia, Vă îndemn pe toți la rugăciune 
pentru izbăvirea de toată boala și neputința. 
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