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După ce s-a încheiat ritul prezentării 
pâinii și vinului (Ofertoriul), începe 
Rugăciunea euharistică, aceea care 
califică celebrarea Liturghiei și 
constituie momentul său central, 
rânduit spre Sfânta Împărtășanie. 
Corespunde cu ceea ce a făcut însuși 
Isus cu apostolii la Ultima Cină, atunci 
când „a adus mulțumire” asupra pâinii 
și asupra potirului cu vin (cf. Mt 26,27; 
Mc 14,23; Lc 22,17.19; 1Cor 11,24): 
mulțumirea adusă de Isus retrăiește 
în fiecare Euharistie a noastră, 
asociindu-ne la jertfa sa de mântuire.

Și în această Rugăciune solemnă 
Biserica exprimă ceea ce face atunci 
când celebrează Euharistia și motivul 

pentru care o celebrează, adică să 
realizeze comuniunea cu Isus Cristos 
prezent în mod real în pâinea și în vinul 
consacrate. După ce a invitat poporul să 
înalțe inimile către Domnul și să-i aducă 
mulțumire, preotul rostește Rugăciunea 
cu glas tare, în numele tuturor celor 
prezenți, adresându-se Tatălui prin Isus 
Cristos în Duhul Sfânt. „Semnificația 
acestei Rugăciuni este ca toată 
adunarea credincioșilor să se unească 
cu Cristos în preamărirea marilor 
lucrări ale lui Dumnezeu și în oferirea 
jertfei” (Principii și norme pentru 
utilizarea Liturghierului Roman, 78).

Și pentru ca toți credincioșii să se 
unească cu Cristos și să înțeleagă, 

SFÂNTA LITURGHIE (XII)

Liturgia euharistică: 
II – Rugăciunea euharistică



Biserica a voit să celebreze 
Liturghia în limba pe care o înțeleg 
oamenii, așa încât fiecare să se poată 
uni la această laudă și la această 
mare rugăciune cu preotul. Așa cum 
reiese din Catehismul Bisericii Catolice, 
„Jertfa lui Cristos și jertfa Euharistiei 
sunt o unică jertfă” (1367).

În Liturghier sunt diferite Rugăciuni 
euharistice, toate constituite din 
elemente caracteristice, deosebit de 
frumoase. Înainte de toate este Prefața, 
specifică pentru fiecare Liturghie în 
parte și care este o aducere de mulțumire 
pentru darurile lui Dumnezeu, în 
special pentru trimiterea Fiului Său ca 
Mântuitor. Urmează imnul Sfânt: „Sfânt, 
sfânt, sfânt este Domnul”, imn care este 
frumos să se cânte, deoarece astfel toată 
adunarea își unește glasul cu acela al 
îngerilor și al sfinților pentru a-l lăuda și 
a-l preamări pe Dumnezeu.

Urmează invocarea Duhului Sfânt, 
pentru ca El, cu puterea Sa, să consacre 
pâinea și vinul și să le transforme în 
Trupul și Sângele lui Cristos. Îl invocăm 
pe Duhul Sfânt, pentru ca să vină, și 
în pâine și în vin să fie Isus. Acțiunea 
Duhului Sfânt și eficacitatea cuvintelor 
înseși ale lui Cristos rostite de preot fac 
realmente prezent, sub speciile pâinii 

și vinului, Trupul său și Sângele său, 
Jertfa sa oferită pe cruce o dată pentru 
totdeauna (cf. CBC, 1375).

Nu omul este acela care face ca 
cele oferite să devină Trupul și Sângele 
lui Cristos, ci însuși Cristos, care a fost 
răstignit pentru noi. Preotul, chip al lui 
Cristos, rostește cuvintele, dar puterea 
lor și harul sunt de la Dumnezeu. 
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Isus a fost foarte clar atunci când a 
spus: „Acesta este Trupul meu; acesta 
este Sângele meu”. Credința ne vine în 
ajutor; cu un act de credință noi credem 
că este Trupul și Sângele lui Isus. Este 
„misterul  credinței”, așa cum spunem 
noi după consacrare. Preotul spune: 
„misterul credinței” și noi răspundem 
cu o aclamație. Celebrând memorialul 
morții și învierii Domnului, așteptând 
întoarcerea sa glorioasă, Biserica oferă 
Tatălui jertfa care reconciliază cerul 

și pământul: oferă jertfa pascală a lui 
Cristos oferindu-se cu El și cerând, în 
virtutea Duhului Sfânt, să devină „un 
singur trup și un singur suflet în Cristos”. 

Să fim mereu convinși că nu e 
vorba de ceea ce a făcut natura, ci de 
ceea ce a consacrat binecuvântarea și 
că puterea 
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binecuvântării o depășește pe cea a 
naturii, deoarece, prin binecuvântare, 
se schimbă însăși natura (...). Cuvântul 
lui Cristos, care a putut crea din nimic 
ceea ce nu exista, nu ar putea oare să 
schimbe cele existente în ceea ce nu 
sunt încă? Căci nu este mai puțin a da 
lucrurilor natura lor primară decât a 
le-o schimba. (Sfântul Ambrozie)

Biserica vrea să ne unească cu 
Cristos și să devenim cu Domnul un 
singur trup și un singur suflet. Acesta 
este harul Împărtășaniei sacramentale: 
ne hrănim cu Trupul lui Cristos pentru 
a deveni, noi, care îl mâncăm, Trupul 
său viu astăzi în lume. Cristofori, adică 
purtători de Cristos.

Biserica, adică noi, cei care suntem 
botezați, fiind Trupul lui Cristos, 
participă la ofranda Capului său. Ea se 
unește cu mijlocirea lui Cristos la Tatăl 
pentru toți oamenii, „prin Cristos”, 
„cu Cristos„ și „în Cristos” (cf. CBC, 
1368). Așadar, Biserica se roagă. Iar 

atunci când noi mergem la Liturghie, 
mergem să ne rugăm, mergem să fim 
Biserică în rugăciune.

Rugăciunea euharistică îi cere lui 
Dumnezeu să-i adune pe toți fiii săi în 
desăvârșirea iubirii, în unire cu Papa, cu 
Episcopul, menționați pe nume, semn că 
noi celebrăm în comuniune cu Biserica 
universală și cu Biserica particulară.

Nimeni și nimic nu este uitat în 
Rugăciunea euharistică, ci fiecare este 
condus la Dumnezeu, așa cum amintește 
doxologia care o încheie. 

Nimeni nu este uitat. Și dacă 
există diferite persoane: rude, prieteni, 
cunoscuți, care sunt în nevoie sau au 
trecut din această lume, putem să-i 
numim în tăcere în acel moment. 

Așadar, Rugăciunea euharistică, 
care este Rugăciunea centrală a 
Liturghiei, ne educă, puțin câte puțin, 
să facem din întreaga noastră viață 
o „euharistie”, adică o aducere de 
mulțumire.

Euharistia nu este un sacrament „pentru mine”, este 
sacramentul multora, al celor care formează un singur trup, 

sfântul popor credincios al lui Dumnezeu. Ne-a amintit asta 
Sfântul Paul: „Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulți, 
suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică 
pâine” (1Cor 10,17). Euharistia este sacramentul unității. Cine 
o primește nu poate decât să fie artizan al unității, pentru că 
se naște în el, în „ADN-ul său spiritual”, construcția unității. 
Această Pâine a unității să ne vindece de ambiția de a prevala 
asupra celorlalți, de lăcomia de a acapara pentru sine, de 
alimentarea disensiunilor și răspândirea criticilor; să trezească 
bucuria de a ne iubi fără rivalități, invidii și vorbiri de rău.

(Papa Francisc)



 ANUNȚURI

Program religios
Sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program:

• de luni până vineri, la orele: 7:00, 8:00 și 18:00.
• sâmbăta, la orele 8:00 și 18:00.
• duminica și în sărbătorile de poruncă, la orele: 9:00; 11:00; 18:00.

 Sfântul Rozariu și Coronița milostivirii lui Dumnezeu:
• în fiecare seară, la 17:15
• duminica, la orele: 8:15; 10:15.

Adoraţie în faţa Preasfântului Sacrament:
• în fiecare joi, după Sfânta Liturghie de la ora 18:00, pentru o oră,
 rămânem în Adorație euharistică și în rugăciune pentru a ispăși și a repara
 ofensele aduse Preasfintei Inimi a lui Isus și Inimii Neprihănite a Mariei.
 • în fiecare primă joi din lună se face adorație continuă. După Sf. Liturghie 
de la ora 8:00 se expune Sfântul Sacrament până la ora 17:00.
• în fiecare primă vineri din lună, după Sfânta Liturghie de la ora 18:00, și
duminica, de la ora 17:30.

Sâmbătă, 8 iunie, în ajunul sărbătorii Rusaliilor, după Sfânta Liturghie de 
la ora 18:00, în biserica noastră parohială va avea loc o veghe de rugăciune, ca 
pregătire pentru solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt.

Joi, 13 iunie, în sărbătoarea Sfântului Anton de Padova, vom celebra trei 
Sfinte Liturghii: la orele 9:00, 11:00 și 18:00. La fiecare celebrare liturgică vom 
binecuvânta copiii și florile de crin.

În perioada 16 - 22 iunie se va desfășura programul Vara împreună, în 
cadrul căruia copiii cântă, se distrează, se roagă, participă la diferite activităţi 
creative şi recreative, la scenete, jocuri, ateliere.

Sâmbătă, pe 29 iunie, în Solemnitatea Sfinților 
Petru și Paul, în Catedrala romano-catolică Sfântul 
Iosif, în cadrul Sfintei Liturghii solemne de la  ora 10:30, 
Părintele Diacon Octavian Constantin Enache, fiu al 
comunității noastre, va fi hirotonit preot prin impunerea 
mâinilor Înaltpreasfințitului Ioan Robu, Arhiepiscop 
Mitropolit de București.

Duminică, pe 30 iunie, la ora 11:00,  Părintele 
Octavian va celebra prima sa Sfântă Liturghie în biserica 
noastră parohială.


