BISERICA ORTODOXA ROMANA ”SF. GHEORGHE”- TORONTO
SLUJBELE RELIGIOASE - REGULI de respectat in perioada COVID-19
Prezenta la slujbe se va face in stricta concordanta cu directivele guvernamentale locale.
Incepand cu data de 14 Iunie, 2020 , se permite reluarea serviciilor religioase cu
participarea a 30% din totalul credinciosilor conform capacitatii locasului bisericii.
Persoanele care nu se simt confortabile sau au simptome de raceala ( posibil Covid-19 ) ar
trebui sa ramana acasa si sa nu participe la slujbe, sa se autoizoleze 14 zile pana cand se
vor simti sanatosi si vor putea participa la slujbe fara a reprezenta ingrijorare pentru ei
sau ceilalti credinciosi.
Credinciosii se vor saluta reciproc prin aplecarea capului, fara strangere de maini sau
imbratisari si sarutari, chiar daca purtam masti pe fata.
La intrarea in Biserica vor fi prezenti membrii din Consiliul Parohial care va vor indica si
conduce la locul stabilt unde trebuie sa stati in timpul slujbei.
Locurile de participare la slujba se vor ocupa in functie de ordinea sosirii la Biserica.
Nu vor fi locuri retinute sau alocate dupa dorinta fiecaruia. Va rugam sa ascultati de
persoanele de ordine.
Mai multe persoane din aceeasi familie pot sa stea impreuna fara distantare intre ele.
Rugam ca participarea la slujbe sa fie respectata astfel incat la ora inceperii slujbei sa fiti
prezenti la locurile stabilite, asfel se va evita contactul si aglomerarea.
Ora de incepere a Sf. Liturghi este 10:00 AM.
Cand numarul credinciosilor a atins procentajul permis nu se va mai putea intra in
Biserica.
In timpul slujbei nu este ingaduit a se schimba locul din Biserica. Numai in cazuri de
urgenta se va parasi Biserica in timpul rugaciunii.
ATENTIE: nu este permisa sub nici o forma socializarea in Sala „Dacia”.
Sala „Dacia” va fi inchisa tot timpul pana la noi reglementari guvernamentale.

Recomandari de la Episcopie:
Trebuie păstrați doi (2) metri sau șase (6) Ft între persoane sau grupuri familiale în timpul
slujbelor.
Toți cei care intră în clădire trebuie să poarte în permanență o mască de față pe toată durata
slujbei, îndepărtând-o doar dacă participă la Sfânta Euharistie, după care trebuie repusă.
Venerarea icoanelor trebuie să fie făcută prin plecăciune, cu semnul crucii, fără a o atinge în
mod fizic.

Primirea Sfântului Trup și Scumpului Sânge
Având în vedere că practica Bisericii Ortodoxe este aceea de a distribui Sfânta Euharistie cu o
singură linguriță, nu avem niciun motiv pentru a modifica această practică. (Dacă cineva nu
se simte confortabil cu această practică, persoana respectivă poate aștepta până când
restricțiile civile vor fi ridicate).
Pentru a primi Sfânta Euharistie, credincioșii ar trebui să își încline capul înapoi,
deschizându-și gura larg, iar preotul trebuie să încline lingurița, astfel încât Sfintele Taine să
cadă în gură. (Chiar dacă există posibilitatea de a se crea un anumit contact, acesta este
limitat).
Imediat după ce au consumat sfintele daruri, la nevoie, credincioșii ar trebui să își șteargă
buzele cu un șervețel de hârtie, care va fi aruncat într-un coș, iar apoi ars. (Astfel, nu se va
folosi niciun pocrovăț).
Încheierea Slujbei
La încheierea Sfintei Liturghii, preotul va da binecuvântarea conform tipicului.
Nu se va venera individual crucea de către credincioși.
În această perioadă, cu prezență limitată a credincioșilor, fiecare persoană ar trebui să vină în
fața preotului, să se încline și să-i ceară binecuvântarea („Binecuvântarea Domnului să fie
peste voi...”), dar să se abțină de la sărutarea mâinii preotului.
Anafora va fi distribuită individual cu mare grijă, pentru cei ce doresc, o porție mică poate fi
pusă într-o pungă de plastic sau hârtie pentru ca cei prezenți să o ia acasă după
binecuvântarea finală.
Taina Spovedaniei - pregătire din punct de vedere spiritual pentru participare la slujbe
Trebuie să fim în pace cu noi înșine și cu ceilalți. Fiecare persoană care dorește să primească
Sfântul Trup și Sânge trebuie să se adreseze preotului paroh pentru a primi îndrumări cu
privire la pregătirea spirituală, inclusiv Taina Mărturisirii.
Modalitatea în care este asigurat acest lucru este determinată în funcție de preot, respectând,
cu toate acestea, regulile distanțării sociale; de asemenea, atât preotul cât și credinciosul
trebuie să utilizeze măștile de față în permanență, chiar și în timpul rugăciunii de iertare a
păcatelor.
Spovediri si Impartasiri in postul Sf-lor Petru si Pavel
Sunt programate in zilele de sambata 20 si 27 Iunie, 2020 incepand cu ora 9:00AM
Taina Botezului si a Cununiei
Se vor putea programa si oficia botezuri si cununii cu respectarea regulilor stabilite pentru
slujbele religioase anuntate mai sus si a prevederilor guvernamentale.
Parastase: se va oficia incepand din 20 iunie 2020 conform Programului religios
****************

