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Ne-am propus ca în următoarele 
luni, în Foaia parohială lunară, pentru 
„oamenii de bună voință” (Luca 2,14), 
să facem un parcurs prin Sfintele 
Sacramente, pornind de la Catehismul 
Bisericii Catolice.

De ce? Ca să favorizăm o mai 
bună cunoaștere a misterului creștin 
și pentru a înteți flacăra credinței în 
poporul lui Dumnezeu. Nu voi spune 
ceva nemaiauzit, voi prezenta lucruri 
noi și vechi (cf. Matei 13,52), credința 
fiind întotdeauna aceeași și izvor de 
lumini mereu noi. Dacă credința nu 

se concretizează în fapte, dacă nu 
este trăită în viața noastră de zi cu zi, 
rămâne moartă (cf. Iacob, 2,14-24) 
și nu poate aduce roade pentru viața 
veșnică.

Cu siguranță că ne mai aducem 
aminte, de la pregătirea pentru Prima 
Sfântă Împărtășanie, care sunt cele 
șapte sacramente: Botezul, Mirul, 
Euharistia (numite sacramentele 
inițierii creștine), Pocăința, Ungerea 
bolnavilor (numite sacramentele 
de vindecare), Preoția și Căsătoria 
(numite sacramentele de misiune și 
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de comuniune). Consider că nu este 
de prisos (și că nu este o ofensă!), ca 
la o vârstă matură să reevaluăm locul 
și rolul sacramentelor în viața noastră 
de credință și mai ales modul în care le 
trăim și participăm la ele.

Sfântul Apostol Paul spune: „Când 
eram copil, vorbeam ca un copil, 
gândeam ca un copil, judecam ca un 
copil. Când am devenit bărbat, m-am 
lăsat de cele copilărești...” (1Cor 13,11). 
Acum, și noi, ca oameni maturi, 
putem folosi această ocazie pentru 
a lăsa harul primit prin sacramente 
să lucreze mai mult în noi și să ne 
sfințească și mai mult.

Cele șapte sacramente ale Bisericii 
sunt legate de etapele și de momentele 
importante din viața creștinului; ele dau 
naștere și creștere, vindecare și misiune 
vieții de credință a creștinilor. Sfântul 
Toma de Aquino spune că între etapele 
vieții naturale și etapele vieții spirituale 
există o anumită asemănare. Ne naștem 
după trup (la maternitate, din sânul 
mamei), ne naștem din nou (cf. Ioan 
3,3), din apă și Duh, prin Botez, iar 
prin Mir suntem maturizați și dispuși 
să ne apărăm. Ne spălăm trupul cu apă 
curată de la izvor pentru a fi curați, 
ne spălăm sufletul cu „apa iertării” 
izvorâtă din Duhul Sfânt, la Spovadă. 
Ne hrănim trupul cu alimente pentru 
trup, ca să trăim și să creștem, ne hrănim 
sufletul cu „alimentul imortalității”, 
care este Sfânta Împărtășanie sau 
Sfânta Euharistie, „sacramentul 
sacramentelor”, care ne dă viața 
veșnică. Așa cum știm, viața noastră 
trupească poate fi afectată de răni sau 
de boli, pe care le tratăm și ne vindecăm 
trupul, folosind medicamente. La fel 
și viața sufletului este atacată de boli 
sau de răni; acestea sunt reparate prin 
taina penitenței, iar convalescența este 

întărită prin taina Ungerii bolnavilor. 
Pentru societate sunt orânduite taina 
Căsătoriei, care mărește numărul 
oamenilor prin nașterea de prunci, și 
taina Preoției, care mărește Biserica, 
prin celebrarea tainei botezului.

Cele șapte sacramente sau taine 
sunt pentru oameni și prin oameni. 
Marea bunătate și îndurare a lui 
Dumnezeu față de oameni se vede 
și în aceea că aceste daruri atât de 
prețioase, care sunt întruchiparea 
Misterului pascal al lui Cristos, sunt 
puse în slujba oamenilor. Sfântul 
Apostol Paul, în Scrisoarea către 
Romani, spune: „El, care nu l-a cruțat 
pe propriul său Fiu, ba chiar l-a dat la 
moarte pentru noi toți, cum nu ne va 
dărui toate împreună cu El?”    (8, 32).

Cristos a ales cele mai simple, dar 
și cele mai semnificative acțiuni, ca să 
le dea puterea tainică a jertfei sale, prin 
care el însuși rămâne prezent în fiecare 
taină. „Preoții, prin uncțiunea Duhului 
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Sfânt, sunt însemnați cu un caracter 
special și astfel devin asemenea 
Preotului Cristos, astfel încât să poată 
acționa în persoana Capului Cristos” 
(Conciliul Vatican II, Presbyterorum 
ordinis nr. 2).

Sfintele sacramentele sunt celebrate 
și administrate de credincioși, care 
astfel sunt chemați să acționeze în 
numele lui Cristos. În caz de necesitate, 
orice persoană, chiar nebotezată, având 
intenția cerută, poate boteza. Intenția 
cerută este să vrea să facă ceea ce 
face Biserica atunci când botează și să 
folosească formula baptismală trinitară. 
Tot la fel căsătoria: este celebrată 
de cei doi soți care își jură credință 
căsătorească. Asistența preotului și a 
nașilor este prescrisă pentru validitate, 
pentru ca să se dea importanța cuvenită 
actului căsătoriei.

La alte taine se cer puteri deosebite. 
Astfel, pentru iertarea păcatelor, pentru 
ungerea bolnavilor, pentru celebrarea 
Sfintei Euharistii se cere hirotonirea 
preoțească.

Tainele desăvârșirii puterii 
sacramentale recer și slujitorul cu 
puterea preoțească deplină (episcopul). 
Mirul sau confirmațiunea, în ritul 
latin, pentru că este taina desăvârșirii 
creștinești, este celebrată de episcop 
sau de un delegat special. La fel, 
taina preoției se dă numai de episcop, 
niciodată de preoți.

De aici, reiese o altă însușire a 
sfintelor sacramente: ele își au puterea 
în ele însele și nu în cel care ține locul 
lui Cristos. „Nu din meritele celor 
care le administrează, nici din cele 
ale acelora cărora li se administrează, 
dar din sfințenia și valoarea proprie, 
datorită aceluia de care au fost 
rânduite, Isus Cristos; celor care 

le folosesc rău, spre pierzare, celor 
care le folosesc bine, spre mântuire” 
(Contra. Cresc. 4,16).

Cine se apropie de sfintele 
sacramente în mod nedemn, fără 
harul sfințitor, în afară de botez și de 
spovadă, comite un mare sacrilegiu, 
adică profanarea unui lucru sacru. La 
fel acela care, în mod conștient, nu 
îndeplinește o condiție necesară pentru 
validitate. Primirea cu evlavie a 
sfintelor sacramente aduce un spor de 
har actual sau lucrător și un exemplu 
bun pentru cei din jur.

Există sacramente pe care le 
primim o singură dată în viață, datorită 
importanței pe care o au în viața de 
credință; ele imprimă un caracter sau un 
semn de neșters. Acestea sunt: botezul, 
prin care devenim creștini; mirul, 
prin care îl primim pe Duhul Sfânt cu 
darurile sale; sfânta preoție, prin care se 
primește puterea preoțească. De aceea 
ele nu se pot repeta.

Celelalte sacramente constituie 
sprijinul vieții noastre de fiecare zi 
și de aceea este recomandat să se 
primească mai des, mai ales spovada 
și împărtășania. Chiar și ungerea 
bolnavilor se poate primi de mai multe 
ori, în caz de boală gravă. Dacă preotul 
este chemat să administreze ungerea 
bolnavilor, nu înseamnă că cel uns 
trebuie să moară, așa cum cred unii! Nu! 
Ungerea bolnavilor se administrează 
pentru întărire și chiar vindecare!

În lunile care urmează vom vorbi 
pe rând despre fiecare dintre cele șapte 
sacramente. Această aducere aminte a 
învățăturilor dobândite în copilărie să ne 
fie tuturor de ajutor în întărirea credinței 
noastre și să constituie un pas înainte pe 
drumul formării noastre permanente!



 ANUNȚURI

Program religios
Sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program:

• de luni până sâmbătă, 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.

Duminică, 27 octombrie, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 11.00, va avea 
loc Sărbătoarea familiilor. Soții care anul acesta împlinesc o vârstă rotundă de la 
celebrarea căsătoriei lor, adică: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35... de ani și doresc să fie 
binecuvântați cu acest prilej, sunt îndemnați să participe la sărbătoare.  

Pentru detalii și înscrieri vă așteptăm la Biroul parohial!

Odată cu începerea noului an şcolar au fost reluate Orele de cateheză, 
care se desfăşoară astfel: clasele  I – VIII, sâmbăta, la ora 11.00; clasele IX – XII, 
sâmbăta, la ora 12.00.

Duminică, 20 octombrie, la ora 10.00, va începe pregătirea copiilor pentru 
primirea Primei Sfinte Împărtășanii. La această primă întâlnire îi așteptăm pe 
copii, însoțiți de părinți.

În luna octombrie va fi reluată formarea permanentă a adulților. Amintim 
că Formarea permanentă a adulților se desfășoară după schema ABCD.        
Astfel, într-o vineri avem A – adorație euharistică; în vinerea următoare, B – Biblie 
(Lectio divina - se meditează Evanghelia din duminica imediat următoare); apoi, 
C – cateheză (de curând, am încheiat seria de cateheze despre Sfânta Liturghie, 
inspirate din catehezele de miercurea ale Papei Francisc); și D – dăruire (din 
viețile sfinților învățăm să trăim credința prin fapte de caritate, prin dăruirea față 
de ceilalți).


