Iubiti credinciosi,
Datorita situatiei create de raspandirea Coronavirusului, a “directivei arhieresti” de la
Arhiepiscopul Nathaniel si ultimelor hotarari Guvernamentale , va trebui sa
reorganizam intreaga activitate la Biserica.
Conform Directivei de la Episcopie, trebuie sa oprim oficierea tuturor slujbelor
religioase si oricarei activitati la Biserica noastra, deocamdata facand modificari pana
la 31 Martie 2020.
In directiva primita de la Episcopie citim:
“ Având în vedere incertitudinea în privința persoanelor care ar putea fi
purtătoare ale acestui virus, suprimăm orice fel de întrunire din cadrul
parohiilor: liturgică, administrativă și socială, cel puțin până la data de 31
martie, atunci când se va face o reevaluare a situației pandemiei,
determinată de către consilierii guvernamentali și de către personalul
medical.............
......Nu dăm binecuvântarea de a se oficia Sfânta Liturghie doar de către
preot și cantor. “
Asadar, incepand din 19 Martie, 2020 :
- nu vor fi slujbe la Biserica noastra in nici o zi pana dupa 31 Martie, 2020
(vom reveni cu anunturi la timpul cuvenit)
- nu se vor tine cursuri la Scoala Duminicala pana dupa Sf. Pasti
- nu se va organiza “ Masa festiva de Ziua Basarabiei”
- vizita Prea Sfintitului Andrei fixata pentru 29 Martie se amana
- programul lunii Martie anuntat anterior, inclusiv Programul de Spovediri
si Impartasiri se anuleaza
- orice slujba de pomenire pentru morti se amana
- eventuale slujbe de inmormantare se vor oficia la Casele funerare cu
participare redusa conform directivelor guvernamentale
Avand in vedere ca situatia virusului va aduce schimbari de la o zi la alta, va vom
anunta din timp orice reglementare va fi necesara.

Opinii sunt diferite cu privire la atitudinea pe care trebuie sa o avem cu privire la
Coronavirus. Indiferent de ele trebuie sa ne supunem legilor si directivelor
Ierarhiei.
“Dand Cezarului cei al Cezarului si Lui Dumnezeu ce este al Lui Dumnezeu”, ne
vom ruga in particular oriunde ne vom afla, dar in comuniune sufleteasca si in
unitate de spirit crestinesc si fratesc, pentru sanatatea tuturor.
Va propun, ca fiecare in taina caminului nostru, la rugaciunea de seara sau
duminica la orele de Sf. Liturghie, de acasa, dar impreunandu-ne sufleteste, sa
ne rugam pentru cei bolnavi, pentru toti cei ce se ostenesc pentru ajutorul lor,
pentru Ierarhi si cei alesi sa ne conduca si pentru mantuirea noastra a tuturor.
“ Apara, mantuieste, miluieste si ne pazeste pe noi Dumnezeule cu Harul tau!
Amin.”
In Hristos Domnul slujitor,
Preot Ioan Bunea
Biserica Sf. Gheorghe- Toronto
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