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Ţinând cont de criza în care se află întreaga omenire, datorită Pandemiei Coronavirus 

(Covid-19), Mitropolia de Bergamo, în acord cu toate prevederile şi reglementările legislative în 

vigoare, ale Statului Italian, se conformează în ansamblu. 

Prezenta Hotărâre are ca scop crearea unui echilibru social şi religios între Legile 

Statului şi Rânduielile Bisericii. 

În conformitate cu Legea dată de Mântuitorul Iisus Hristos, orice creştin este obligat prin 

Constituţia Evangheliei, să respecte toate Legile Statului, care nu ating dogma Bisericii, 

învăţăturile fundamentale şi dreptul la gândire: „Daţi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui 

Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Matei, cap. 22, vers. 21). Biserica, fără echivoc, este 

Autocefală, Infailibilă şi nebiruită de ispite. Sinodul Bisericii este format din episcopi, care la 

rândul lor sunt oameni, în orice moment putând să cadă în ispite şi greşeli. Prin urmare, evităm 

pe cât se poate ca Biserica să mai fie implică încă o dată în transmiterea unor boli, precum a 

fost „Ciuma lui Iustinian”, care s-a răspândit cu repeziciune din anul 531 şi a durat până în 

580. 

Orice exces de zel, fanatism sau încrederea prea mare în puterile clerului, poate degenera 

într-o catastrofă, precum cea din secolul al VI-lea. Forţa cu care se mediatizează presupusele 

miracole, este destul de mare datorită platformelor de socializare online. În spaţiul virtual apar 

şi clerici care, din inconştienţă, promovează cu totul alte lucruri, în detrimentul echilibrului 

social, liturgic şi spiritual. În această privinţă, Mitropolia de Bergamo îşi rezervă pe deplin 

obligaţia de a respecta în totalitate Legile Statului şi în acelaşi timp îndeamnă orice Episcopia, 

din orice altă confesiune, nu numai de religie ortodoxă, să ia măsuri privind caterisirea unor 

astfel de clerici, care instigă la dezechilibru şi pot genera din inconştienţă catastrofe mari. 

Biserica este dezonorată de preoţi sau alte persoane care, în dorinţa de a descoperi dacă 

pot să facă şi ei minuni, pun în primejdie credinţa şi sănătatea oamenilor, cât şi legalitatea 

Bisericii. 

Comparativ cu primele 4 secole de creştinism, când nu existau Biserici, iar oficierile de 

slujbe erau pedepsite prin condamnare la moarte; acum suntem datori să-i mulţumim Lui 

Dumnezeu că, deşi trecem prin această încercare internaţională, Biserica îşi păstrează 

legalitatea sa, dar şi autonomia, în parametri juridici, canonici şi raţionali. Creştinismul nu s-a 

răspândit numai în Biserici, el fiind un mod de viaţă individual şi colectiv, privat sau public. În 

aceste condiţii, creştinismul trebuie mai cu atenţie practicat în mod individual, ca fiecare 

persoană să dea dovadă de bună cuviinţă, atât când Bisericile sunt deschise, dar mai cu seamă 

în viaţa privată. 

În perioada următoare, pentru a evita răspândirea Pandemiei „Coronavirus”, Mitropolia 

Ortodoxă de Bergamo ia următoarele măsuri şi sfătuieşte orice credincios al Său, să fie prudent 

şi să evite orice pericol. Din acest motiv, se iau şi se impun următoarele măsuri, privind 

serviciul liturgic, asistenţa religioasă în Biserică sau la domiciliu: 

Art. 1. Nu se săvârşesc slujbe comune, decât în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare; 

Art. 2. În cazurile prevăzute în legislaţie, referitor la serviciul liturgic autorizat în această 

perioadă, se vor respecta toate normele de igienă, prevenire, combatere şi menţinerea 

integrităţii fizice; 



Art. 3. În cazul rânduielilor săvârşite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, se 

va păstra distanţa de 1 metru, conform prevederii; însă, recomandăm o distanţă preventivă de 

1,5 sau 2 metri; 

Art. 4. Se impune deţinerea/folosirea dezinfectanţilor pe bază de alcool, tuturor 

persoanelor care sunt prezente la vreo rânduială bisericească; 

Art. 5. Se impune folosirea în permanenţă a măştii de protecţie în incinta Bisericii, fără 

abatere de la regulă, evitând orice formă de dialog, sau alte moduri prin care ar putea 

transmite virusul, orice persoană care nu ştie cu exactitate dacă este pozitivă sau nu; 

Art. 6. Se interzice atingerea obiectelor, Crucii şi a Icoanelor din Biserică; 

Art. 7 (1). Se interzice aducerea linguriţelor de acasă pentru împărtăşire; 

Art. 7 (2). Se foloseşte doar linguriţele Bisericii, care se dezinfectează prin afundarea în 

alcool medicinal în termenul de valabilitate (Spirt), cu o concentraţie de minim 70 de grade, 

timp de 10 secunde şi şterse cu prosop neatins decât de preot, doar în acest scop, cu mănuşile de 

protecţie, fără a atinge înainte  gura, nasul, ochii sau obiecte nesterilizate; 

Art. 7 (3). Aceeaşi măsură se aplică şi creştinilor care solicită euharistia la domiciliu, 

respectându-se toate măsurile de igienizare şi dezinfectare menţionate; 

Art. 8 (1). Alimentele aduse de creştini la Biserică în această perioadă, trebuie să fie de 

bază, ambalate în folia originală, pentru prevenirea oricărei expuneri; 

Art. 8 (2). Alimentele tradiţionale, pregătite acasă, se aduc închise ermetic în caserole 

etanşe sau folie; 

Art. 8 (3). Alimentele nu se expun în aer liber, iar Preotul/Episcopul le sfinţeşte prin 

binecuvântarea mâinii, precum sfinţeşte şi agheasma, dar fără a le atinge; 

Art. 9. Pentru tradiţionala „Pască”, credincioşii pot contribui doar financiar. 

Preotul/Episcopul este responsabil cu achiziţionarea alimentelor necesare; 

Art. 10. „Pasca” este preparată doar de Preot/Episcop, respectând cu stricteţe toate 

măsurile de igienizare şi dezinfectare; 

Art. 11. Slujbele post sau pre-Pascale vor fi oficiate de Preot/Episcop, cu sau fără 

cântăreţ, iar prezenţa credincioşilor poate să fie duhovnicească/simbolică, cât şi prin 

intermediul mijloacelor de comunicare modernă; 

Art. 12. În cazul în care Statul va reglementa formalităţile îndeplinite în cazul slujbei de 

Înviere, vor fi respectate atât dispoziţiile legale, cât şi toate dispoziţiile prevăzute în prezenta 

hotărâre; 

Art. 13. În cazul în care nu se vor face specificaţii noi în legislaţie, prezenţa la Biserică 

pentru luarea Luminii Pascale se face periodic, pe tot parcursul zilei de Duminică, la un 

interval de 20 de secunde între fiecare persoană în parte, cu respectarea măsurilor de distanţă 

şi prevenire, menţionate; 

Art. 14. În cazul organizării Slujbei Învierii într-o altă locaţie, în conformitate cu 

dispoziţiile Autorităţilor Statului Italian (şi după caz, ale Statelor unde se află Preoţi), la o 

distanţă cu circumferinţa de cel puţin 1 metru între persoane; 

Art. 15. Abaterea de la acest regulament intern, încălcarea dispoziţiilor legale şi ordinelor 

date de către Statul Italian, cu privire la buna desfăşurare a activităţilor religioase, se supune 

sancţiunilor impuse de Autorităţile Statului. 

 

Cu credinţă şi cu discernământ, vom contribui fiecare la oprirea acestei Pandemii. 

Eliberată astăzi, 25.03.2020, în Bergamo, Italia. 

 

Dr. Dr. H.C. ONUFRIE POP 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT PRIMAT 

 

 

 

 

 

 


