
 

 

Dragii mei, 

 

Programul sfințirii caselor în acest an va fi următorul: 

 

Sâmbătă, 2 ianuarie, între orele 10.00 – 18.00 se va merge pe 

următoarele străzi: Beiușului, Plevnei, Timișului, Hunedoarei, Blajului, 

Rodnei și Branului  

Duminică, 3 ianuarie, între orele 14.00 – 18.00 se va merge pe străzile: 

Traian Vuia (pană la nr. 12), Aiudului, Turnu  Roșu, Pelaghia Roșiu, Băii 

și Banatului 

Luni, 4 ianuarie, între orele 10.00-18.00 se va merge pe străzile: 

Traian Vuia începând cu nr. 40 până la nr 70, Str. Sportului, Barbu 

Lăutaru, Dobrogei, Octav Băncilă, Ioan Ionescu de la Brad, 

Caransebeș, Morii, Bărc I, Bărc II și Bărc III. 

Marți, 5 ianuarie 2021, între orele 10.00- 18.00 se va merge pe străzile 

Traian Vuia de la nr. 70- 172, Căpitan Grigore Ignat, Tractoriștilor, 

Planoarelor, Prieteniei, Ioan Pop de Cluj, Parașutiștilor. 

Pentru alte străzi, ex. Turnului, Calea Someșeni, etc. vom planifica 

telefonic sfințirea caselor. 

 

În continuare vă prezint anumite detalii privitoare la sfințirea caselor, 

ținând cont de perioada de pandemie și regulile aferente prevăzute de 

Arhiepiscopia Majoră de la Blaj. 

 

o Vom merge la binecuvântarea caselor doar preotul și un însoțitor 

(două persoane).  

o Preotul și însoțitorul vor purta mască, la fel și credincioșii care-l vor 

primi; timpul petrecut în casa unui credincios nu va depăși 3-5 minute, 

păstrându-se distanța regulamentară (2 m); preoții nu vor da crucea 

la sărutat, nu vor împărți iconițe, nu vor servi nimic 

o Dacă cineva dorește să plătească contribuția anuală, este rugat să o 

pună într-un plic cu numele și suma. Vă vom trimite ulterior chitanța. 

o Contribuția a rămas neschimbată la 70 lei pentru o familie  

o Dacă cineva dorește să amânăm binecuvântarea casei până ce va 

trece perioada de pandemie, vă rog să-mi comunicați prin e-mail sau 

telefonic. 

o Deasemenea dacă cineva este în izolare sau carantină să mă anunțe 

și vom reprograma sfințirea casei 



o Zilele în care vom binecuvânta casele sunt zilele de 2,3,4,5 ianuarie 

după programul prezentat mai sus. La înțelegere, putem binecuvânta 

casa la ori ce altă dată stabilită de comun acord. 

o Pentru orice alte lămuriri vă stăm la dispoziție. 

 

 

 

Lumina lui Cristos să vă lumineze sufletele și casele. 
Sărbători binecuvântate! 

 
 
Pr. Cristian Goia     
 


