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Cele șapte sacramente ale Bisericii 

Euharistia se situează în inima 
„inițierii creștine”, împreună cu 
Botezul și Mirul, și constituie izvo-
rul vieții însăși a Bisericii. De fapt, 
din acest Sacrament al iubirii provine 
orice drum autentic de credință, de co-
muniune și de mărturie. Cristos s-a în-
trupat pentru ca în trupul omenesc să 
aducă Tatălui ceresc acea cinste care a 
fost refuzată prin păcat. Toți cei care 
prin Botez se consacră lui Dumnezeu, 
iar prin Mir sunt îmbrăcați cu Duhul 
Sfânt, primesc în același timp misiunea 
cea mai nobilă și mai importantă de a-l 
cinsti pe Dumnezeu în unire cu Cristos 
de pe altar, prezent sub speciile pâinii 
și vinului.

La Cina cea de Taină, în noap-
tea în care era vândut, Mântuitorul 

nostru a instituit Jertfa Euharistică 
a Trupului și Sângelui Său pentru a 
perpetua de-a lungul veacurilor Jert-
fa Crucii până la a doua Sa venire și 
pentru a încredința Bisericii memo-
rialul morții și Învieri Sale.

Euharistie înseamnă „mulțumire”, 
care este adusă Tatălui ceresc pen-
tru toate binefacerile Sale atât față de 
natură, cât mai ales față de sufletul 
nostru. În Euharistie sunt cuprinse 
toate actele principale ale cinstirii 
pe care i-o datorăm lui Dumnezeu: 
ADORAȚIA, care i se cuvine numai 
lui Dumnezeu, în fața căruia ne plecăm 
în semn de supremă dependență și su-
punere; atunci când îngenunchem cu 
un genunchi sau cu amândoi, uneori, în 
fața Prezenței reale a lui Cristos în 
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Sfântul Sacrament. MULȚUMIREA, 
pentru atâtea binefaceri personale și co-
munitare. IUBIREA, pe care i-o dato-
răm, deoarece la iubire se răspunde cu 
iubire. ISPĂȘIREA păcatelor prin uni-
rea cu jertfa lui Cristos. CEREREA de 
haruri prin intermediul meritelor Sale 
veșnice.

Toate jertfele Vechiului Testa-
ment au fost o prefigurare și o pregă-
tire a Jertfei pe care trebuia s-o adu-
că Isus Cristos pe Calvar și pe care 
s-o reactualizeze pe altare, până la 
sfârșitul lumii.

Euharistia este și cel mai sfânt dar 
pe care ni-l face și ni-l dă Dumnezeu 
pentru sufletul nostru. Euharistia, 
Sfânta Împărtășanie, prin care noi 
ne hrănim cu Trupul și Sângele lui 
Cristos, este și cel mai puternic mij-
loc de sfințire. Sfânta Împărtășanie 
ne îndumnezeiește, este „alimentul 
imortalității” (Sf. Irineu). „Cine se 
împărtășește, pe Cristos întreg primește, 
tot belșugul harului se revarsă-n pieptul 
lui” (Sf. Toma de Aquino).

Taina Euharistiei trebuie considera-
tă în toată amplitudinea ei, atât în ce-
lebrarea Liturghiei, cât și în cinstirea 
Sfintelor Specii, care se păstrează după 
Sfânta Liturghie în tabernacol, pentru 
a prelungi harul Sfintei Jertfe. Din ta-
bernacol, preotul poate duce Trupul lui 
Cristos prezent în Euharistie sub spe-
cia Pâinii, atât la cei bolnavi, cât și la 
cei închiși, sau îl poate expune pentru 
Adorație Euharistică publică sau priva-
tă, perpetuă sau temporară.

Euharistia ca sacrament - Ni-
meni nu se poate îndoi de faptul că Eu-
haristia este un sacrament, o taină, de 
vreme ce este un semn vizibil, și încă 
permanent. Pâinea și vinul, asupra că-
rora s-au rostit cuvintele lui Cristos, 
cuprind adevăratul Trup și Sânge până 

când sunt consumate. Nici chiar preotul 
nu poate retrage cuvântul lui Cristos pe 
care l-a rostit și care și-a făcut efectul. 
Euharistia cuprinde harul nevăzut, 
adică pe Cristos, cu trupul și sângele, 
sufletul și dumnezeirea sa.

În Sfânta Euharistie, viața divină ni 
se dăruiește în mod vizibil prin Tai-
na Trupului lui Cristos, iar cei care se 
hrănesc cu aceeași pâine și beau din 
același potir sunt o singură familie, ba 
chiar sunt un singur trup al cărui cap 
este Cristos, după cum ne spune Sfântul 
Paul (1Corinten 10, 17).

Semnificația tainei nu se realizează 
numai din partea lui Cristos, care a în-
temeiat-o, ci și din partea noastră, care 
celebrăm Euharistia. Această jertfă, ca 
și însăși Pătimirea lui Cristos, deși se 
oferă pentru toți, nu are rod decât în 
aceia care se unesc cu ea după primi-
rea lui Cristos, prin credință și dra-
goste. Acestora le folosește mai mult 
sau mai puțin, după măsura evlaviei 
lor, după cum spune și Sfântul Toma 
de Aquino în Secvența de la Solemnita-
tea Trupul și Sângele Domnului: „Însă 
taina cea măreaţă nu la toţi împarte 
viaţă, ci doar celor ce-o primesc cu un 
cuget creştinesc. Cei buni iau din ea 
răsplată; cei răi, aspră judecată; căci 
menirea i-ai schimbat, când nevrednic 
ai luat”. De aici îndemnul ca toți care 
iau parte la Sfânta Jertfă să-și rânduias-
că dispozițiile sufletești și să respecte 
riturile externe, astfel încât să participe 
cu vrednicie și cât mai activ la Jertfa 
Sfântă.

Euharistia ne comunică viața divină 
a lui Cristos. La consacrare, Cristos 
coboară pe altar și este prezent în 
modul cel mai real și în cel mai înalt 
grad. La Sfânta Jertfă, Cristos este 
prezent în mod sacramental în Pâi-
nea și Vinul consacrate, iar această 
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prezență se realizează prin celebra-
rea Sfintei Liturghii. Tot prin celebra-
rea Jertfei Euharistice se alcătuiește Bi-
serica. Așa cum pâinea se formează din 
mai multe boabe de grâu și devine Tru-
pul lui Cristos, iar vinul din mai multe 
bobițe de struguri, tot astfel, la Sfânta 
Liturghie, și Biserica se alcătuiește 
din mai multe suflete care nu numai că 
jertfesc prin mâinile preotului darurile 
sfinte, dar se oferă pe sine împreună cu 
toate faptele lor. Deci, „Biserica face 
Euharistia și Euharistia face Biserica”.

Cine poate celebra Sfânta Li-
turghie? Nimeni nu poate, cu pro-
priile puteri, să săvârșească această 
taină atât de mare. Numai Cristos, 
care este Dumnezeu, poate face acest 
lucru sau să dea putere și altora. De 
vreme ce a poruncit apostolilor să facă 
acest lucru în amintirea lui și ucenicii au 
îndeplinit întocmai cuvântul lui Cristos 
„rămânând statornici în frângerea pâi-
nii”, credința creștină este neclintită în 
a învăța că numai preoții hirotoniți în 
mod valid au puterea de a oferi Jertfa 
Sfintei Liturghii.

Conciliul Vatican II spune: „Cristos, 
sfințit și trimis în lume de Tatăl (cf. Ioan 
10, 36), i-a făcut părtași de consacrarea 
și misiunea Sa pe Apostoli și, prin ei, 
pe urmașii lor, episcopii; aceștia, la rân-
dul lor, au transmis în mod legitim în 
Biserică îndatorirea slujbei lor în grade 
diferite și la diferite persoane... Preoții 
își exercită însă în cel mai înalt grad 
funcția sacră în cultul sau adunarea eu-
haristică, în care, acționând in persona 
Christi  (în persoana lui Cristos) și 
proclamând misterul Lui, unesc rugă-
ciunile credincioșilor cu Jertfa Capului 
lor și, în Jertfa Liturghiei, actualizează 
și aplică, până la venirea Domnului, 
Jertfa unică a Noului Testament ...” 
(Lumen Gentium, nr. 28).

În același timp cu preotul și împre-
ună cu el, credincioșii, în virtutea Bo-
tezului lor, îi oferă lui Dumnezeu ostia 
nepătată de pe altar. Acest lucru îl fac 
prin aceea că își amintesc de moartea și 
învierea lui Cristos, îi aduc mulțumire 
lui Dumnezeu și îl oferă pe Cristos de 
pe altar Tatălui, ca omagiu suprem. 
Jertfa devine și mai deplin realizată 
dacă, fiind dispuși sufletește cum se cu-
vine, ei primesc în Sfânta Împărtășanie 
Trupul și Sângele lui Cristos.

„Ori de câte ori se adună comuni-
tatea să celebreze Euharistia, vestește 
moartea și învierea Domnului, până 
când va veni. Acest lucru îl arată cel 
mai mult adunarea de duminică, acea 
zi a săptămânii în care Domnul a înviat 
din morți și în care, după Tradiția Apos-
tolilor, în Euharistie se celebra într-un 
chip deosebit Misterul Pascal” (Euha-
risticum misterium, nr. 25).

De aici obligația de a lua parte în 
fiecare duminică la Sfânta Liturghie 
și motivul pentru care celebrăm ziua 
Domnului prin încetarea lucrului. În 
această zi, creștinul are cea mai nobilă 
obligație de împlinit: aceea de a aduce, 
împreună cu întreaga comunitate, jertfa 
de laudă orânduită de însuși Cristos.

Toți cei care participă activ la 
Sfânta Liturghie beneficiază, în gra-
dul cel mai înalt, de roadele ei. În 
primul rând, preotul care celebrează, 
care, împreună cu ostia, oferă și viața 
sa de preot; apoi, cei pentru care preotul 
oferă jertfa, precum și cei ce contribuie 
prin muncă și daruri. De roadele Sfintei 
Liturghii beneficiază întreaga Biseri-
că, chiar cei din afara Bisericii, pentru 
că ea se oferă în numele lumii întregi, 
chiar și al celor păcătoși și rătăciți. Ba 
chiar și cei morți, făcând parte din Bise-
rică și aparținând misterului lui Cristos, 
beneficiază de roadele Sfintei Liturghii.                   



 Evenimente în 2020

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.

- La 1 ianuarie s-a celebrat a 53-a Zi Mondială a Păcii.
- Între 18 și 25 ianuarie se va desfășura Săptămâna de Rugăciune pentru 

Unitatea Creștinilor.
- La 11 februarie se va celebra a 28-a Zi Mondială a Bolnavului.
- Pe 26 februarie va fi Miercurea cenușii, zi cu care va începe timpul sfânt al 

Postului Mare.
- Pe 13 martie se vor împlini 7 ani de când Papa Francisc a fost ales succesor 

al Sfântului Petru.
- Duminică, 12 aprilie, va fi Solemnitatea Învierea Domnului, Paștele.
- Între 31 mai și 2 iunie vom marca un an de la vizita apostolică a Papei 

Francisc în țara noastră.
- Duminică, 31 mai, va fi Solemnitatea Coborârea Duhului Sfânt, Rusaliile.
- Sâmbătă, 15 august, Solemnitatea Adormirea Maicii Domnului, va fi 

hramul comunității noastre.
- Duminică, 22 noiembrie, va fi Solemnitatea Cristos, Regele Universului, 

iar pe 29 noiembrie va fi Duminica I din Advent.


