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Financial Times: Crestinatatea se pregateste
pentru primul Paste virtual
In urma cu doi ani, cand parintele Marco Casella a primit prima sa parohie a
decis sa reinstaureze o traditie care disparuse de mult in micul oras sicilian
Mirabella Imbaccari. Preotul catolic, in varsta de 32 de ani, a organizat o
procesiune in Saptamana Sfanta pentru a sarbatori Pastele, cerand rezidentilor
sa re-creeze ultimele momente din viata lui Isus, inclusiv rastignirea, care
urma sa fie organizata in piata principala a orasului. „Intreaga comunitate a
fost implicata si a avut un rol foarte activ in aceasta re-creere”, spune el. „Toti
enoriasii mei au inceput sa studieze Evangheliile, pentru a fi cat mai precisi in
detalii- de la hainele pe care le-au purtat pana la versetele pe care trebuiau sa
le recite”, scrie Hotnews.ro.
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in acest an, cand Italia si alte tari din Europa sunt in stare de blocaj, repetarea acestei experienta
de catre parintele Casella este imposibila.
Bisericile din toata Italia vor fi inchise pentru prima data, acelasi lucru petrecandu-se si in alte
tari. in Marea Britanie, Catedrala St Paul din Londra - despre care se crede ca si-a inchis ultima
data portile de Paste atunci cand trupele lui Oliver Cromwell au folosit-o drept grajd in secolul al

XVII-lea- a anulat serviciile religioase din Saptamana Sfanta.
Papa Francisc organizeaza mai multe evenimente in Saptamana Sfanta insa doar online si la
televizor, fara sa se adreseze multimilor adunate in Piata Sf. Petru.
Preotii din Italia folosesc grupuri de WhatsApp pentru a ramane in contact cu enoriasii lor. Unii
trimit rugaciuni in varianta digitala sau fotografii cu Fecioara Maria.
Decizia de a-i tine pe credinciosi departe de bisericile Italiei nu a fost insa acceptata de toti.
Matteo Salvini, liderul partidului Ligii anti-migratie, a cerut saptamana trecuta ca bisericile sa fie
redeschise in toata tara de Paste, starnind astfel mania unor preoti si politicieni.
"Sustin solicitarile celor care spun ca ar trebui sa poata intra in biserici - desi intr-un mod
organizat si pastrand distanta sociala - pentru Slujba de Paste. Poate cate patru sau cinci", a
spus Salvini.
Dino Pirri, un preot italian cu un numar ridicat de urmaritori a scris pe Twitter: „Draga Salvini,
astazi bisericile sunt inchise pentru ca noi preotii respectam legile tarii noastre. Noi ne supunem
episcopilor nostri, si nu dvs.”
Adversarii politici ai liderului Ligii s-au grabit, de asemenea, sa-l acuze de oportunism in apelul
sau pentru deschiderea bisericilor pentru Pasti.
Papa Francisc insusi a spus ca respectarea masurilor de izolare a fost una importanta si ca
Sanctitatea Sa a continuat sa lucreze in timpul crizei prin intermediul tehnologiei.
„Ne conformam masurilor ordonate de autoritatile sanitare”, a spus el intr-un interviu acordat
saptamana aceasta. „Fiecare lucreaza din biroul sau sau din camera sa, folosind tehnologia.
Toata lumea lucreaza. . . Traiesc asta ca un moment de mare incertitudine. Este timpul pentru a
ne reinventa, pentru creativitate ”.
in orasele mici din Italia, preotii urmeaza exemplul Papei in incercarea de a gasi modalitati
alternative de a sarbatori invierea lui Isus.
Parintele Casella din Sicilia spune ca a binecuvantat si a dezinfectat crengutele de palmier si le-a
distribuit in cele sase supermarketuri din oras, astfel incat oamenii sa le poata lua si sa le duca
acasa. De asemenea, parintele a folosit social media pentru a comunica in mod regulat cu
enoriasii sai.
„Corul nostru parohial a inregistrat o melodie pe care am distribuit-o pe canalele noastre de
Facebook si YouTube. Avem si alte proiecte multimedia in pregatire. Unul dintre enoriasii mei a
scris si a inregistrat o rugaciune in dialectul nostru local pentru a fi distribuita pe social media. si
toate slujbele vor fi transmise online. ”, a adaugat el.
Desi primul Paste digital din Italia i-a mentinut pe credinciosi conectati cu Biserica in aceasta
perioada de mare dificultate, niciun preot nu crede ca social media si predicile transmise de la
Papa pot inlocui participarea la o slujba reala. O problema particulara pentru catolici si anglicani
este aceea daca Sfanta impartasanie- luarea painii si a vinului intru comemorarea sacrificiului lui
Hristos si un moment-cheie al slujbelor de Paste - poate fi celebrata cu adevarat si atunci cand
credinciosii nu participa in persoana.
„Exista o mare dezbatere teologica printre crestini daca se poate sarbatori comuniunea sfanta de
la distanta”, a declarat Charlie Thomson, vicar asociat la catedrala St Mark’s din sudul Londrei.
„Unele grupuri rup painea si impartasesc vinul prin Zoom"
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