
Îndrumări pastorale pentru Săptămâna Mare (a Sfintelor Pătimiri),  
Învierea Domnului și perioada pascală 

 
În urma consultării Consiliului eparhial, în spiritul recomandărilor făcute de autoritățile canadiene 
federale, provinciale și locale, a Patriarhiei Române și a majorității Bisericilor Ortodoxe, 
recomandăm următoarele pentru Săptămâna Mare (a Pătimirilor), sărbătoarea Învierii și 
perioada pascală:  

 În mod excepțional, slujbele religioase din această perioadă vor fi săvârșite de clerici fără 
acces public;  

 Slujbele religioase vor fi săvârșite de un număr de persoane (episcop, preot, diacon, cântăreț, 
eventual un ajutor) corespunzător numărului maxim admis de reglementările autorităților 
locale, luând în considerare diferențele provinciale; 

 Acolo unde există posibilități, slujbele religioase vor fi transmise credincioșilor prin 
intermediul platformelor de socializare;  

 Preoții vor rămâne în contact cu credincioșii pentru a răspunde nevoilor spirituale urgente ale 
acestora (spovedanie și împărtășanie), respectând, în același timp, directivele date de 
autoritățile federale, provinciale și locale (distanțarea socială și fizică etc.).  

 Pâinea binecuvântată, stropită cu Agheasmă și vin, numită „Paști” va fi sfințită, în mod 
excepțional, fie în Joia Mare, după Sfânta Liturghie, fie în Sâmbăta Mare, după necesități;  

 Distribuirea Sfintei Lumini, a „Paștelui”, etc., se vor face, în zilele următoare zilei de 
Paște, în mod individual la solicitare, acolo unde există această posibilitate, cu respectarea 
normelor de igienă corespunzătoare exigențelor pandemiei și a reglementărilor specifice în 
vigoare; 

 În Vinerea Mare, slujba va avea loc doar în interiorul Bisericii (fără acces public); 
 Slujba Învierii Domnului va începe la ora 12:00 am în interiorul bisericii, respectând rânduiala 

tipiconală (fără acces public). Credincioșii sunt invitați să-și aprindă candelele în fiecare casă 
la chemarea preotului de la miezul nopții „Veniți de primiți lumină!” 

 Fiecare creștin are binecuvântarea să stropească coșurile cu bucatele tradiționale de Paște cu 
Agheasmă cântând „Hristos a înviat”;   

 Slujba Vecerniei sau „A doua Înviere” se va săvârși în biserici la ora 12:00 pm (fără acces 
public).     

 În perioada pascală se va cânta troparul „Hristos a înviat!” înainte de fiecare masă; 
Aceste pogorăminte sunt datorate perioadei de criză generată de pandemia COVID-19.  
Adresez preoților și credincioșilor rugămintea să pomenească în rugăciunile lor pe toți cei 

bolnavi, precum și pe cei care sunt în prima linie în lupta împotriva COVID-19 – lucrători din 
sistemul medical, cei din serviciile esențiale, asociații caritabile etc. De asemenea să ne rugăm și 
pentru odihna tuturor celor care au decedat din cauza acestei epidemii ca Domnul să-i aibă în pază. 

Vă invit, asemeni autorităților, să rămâneți cât mai mult acasă și să ieșiți doar pentru 
lucrurile esențiale și necesare pentru a nu multiplica contaminările.  

Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca toți – cler și credincioși - ai parohiilor și mănăstirilor 
Episcopiei noastre să trecem cu bine aceasta grea încercare. Ne rugăm de asemenea ca fiecare să 
găsească mângâiere și vindecare sufletească și trupească prin rugăciunile ocrotitorilor ei – Maica 
Domnului, Sf. Ap. Andrei și Sf. Ioan Casian. 



Vă invit să rămânem uniți în rugăciune pentru întreaga lume chiar dacă limitați prin 
‘distanțarea socială și fizică’ pentru a petrece o Săptămână Mare binecuvântată și o sărbătoare a 
Învierii Domnului în duh de speranță și înnoire.   

 
+Ioan Casian  
Episcopul Ortodox Român al Canadei 
 
Saint-Hubert, 17 aprilie 2020 
 


