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Celebrarea Sfintei Liturghii, ale 
cărei momente le parcurgem, este 
orientată spre Împărtășanie, adică 
spre unirea noastră cu Isus. „Cine 
mănâncă trupul meu și bea sângele meu 
rămâne în mine și eu în el” (Ioan 6, 56). 
Ne referim la împărtășania sacramentală, 
cu Trupul și cu Sângele lui Cristos, nu la 
împărtășania spirituală.

Împărtășania spirituală se poate 
face în orice loc, ori de câte ori 
doreşte inima noastră. Putem recita 
această simplă rugăciune: „Isuse, eu 
cred că Tu eşti cu adevărat prezent în 
Tabernacol cu Trupul, Sângele, sufletul 
şi dumnezeirea Ta. Acum nu te pot primi 
în mod sacramental, dar vino cel puţin 

în chip spiritual în inima mea”. Apoi îi 
mulţumim, îl lăudăm şi ne mărturisim 
iubirea față de Domnul, care a venit 
în chip spiritual în sufletul nostru. 
Împărtășania spirituală poate intensifica 
flacăra iubirii pentru Domnul nostru din 
Preasfânta Euharistie.

Celebrăm Euharistia pentru a ne 
hrăni cu Cristos, care ni se dăruiește pe 
sine fie în Cuvânt, fie în sacramentul 
altarului, pentru a ne conforma Lui. 
Gestul lui Isus, care la Ultima Cină 
a dat discipolilor Trupul și Sângele 
său, continuă și astăzi prin slujirea 
preotului și a diaconului, slujitori ai 
distribuirii Pâinii vieții și a Potirului 
mântuirii pentru frați.

SFÂNTA LITURGHIE (XIV)

Liturgia euharistică: 
IV 

Împărtășania



La Liturghie, după ce a frânt 
Pâinea consacrată, adică Trupul lui 
Isus, preotul o arată credincioșilor, 
invitându-i să participe la ospățul 
euharistic. Cunoaștem cuvintele care 
răsună de la sfântul altar: „Iată Mielul 
lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia 
asupra sa păcatele lumii! Fericiți cei 
chemați la ospățul Mielului!”. Inspirat 
din Cartea Apocalipsului: „fericiți cei 
chemați la ospățul de nuntă al Mielului” 
(Apocalips 19,9), textul vorbește „de 
nuntă”, deoarece Isus este mirele 
Bisericii. Această invitație ne cheamă să 
experimentăm unirea intimă cu Cristos, 
izvor de bucurie și de sfințenie. Este o 
invitație care îmbucură și în același timp 
determină la o examinare a conștiinței 
luminate de credință. De fapt, dacă pe de 
o parte vedem distanța care ne desparte 
de sfințenia lui Cristos, pe de altă parte 
noi credem că Sângele său este „vărsat 
spre iertarea păcatelor”. Noi toți am fost 
iertați la Botez și suntem sau vom fi 
iertați ori de câte ori ne vom apropia 
de sacramentul Pocăinței. Isus iartă 
mereu. Isus nu încetează și nu obosește 
să ierte, noi suntem cei care încetăm să 
cerem iertare.

Referitor la valoarea mântuitoare a 
Sângelui lui Cristos, Sfântul Ambroziu 
exclama: „Eu care păcătuiesc mereu, 
trebuie să dispun mereu de medicament”. 
Cu această credință, și noi ne îndreptăm 
privirea spre Mielul lui Dumnezeu care 
ia asupra sa păcatele lumii și îl invocăm: 
„Doamne, nu sunt vrednic să intri sub 
acoperământul meu, dar spune numai un 
cuvânt și se va tămădui sufletul meu”. 
Chiar dacă noi mergem în procesiune 
pentru a ne împărtăși, chiar dacă 
mergem spre altar ca să primim 
Împărtășania, în realitate, Cristos 
este cel care vine în întâmpinarea 
noastră pentru a ne face asemănători 

cu El, pentru a ne îndumnezei. El s-a 
întrupat pentru noi, s-a născut pentru noi, 
s-a jertfit pentru noi, a murit și a înviat 
pentru noi; El s-a făcut om „asemenea 
nouă în toate, afară de păcat”, pentru a ne 
face pe noi asemenea lui. Împărtășania 
este o întâlnire cu Isus. A ne hrăni cu 
Euharistia, a ne împărtăși înseamnă a 
ne lăsa transformați în ceea ce primim. 
Sfântul Augustin spunea: „Eu sunt hrana 
celor tari, crește și tu și vei ajunge să Mă 
mănânci; dar nu tu Mă vei schimba întru 
tine, așa cum schimbi hrana trupului 
tău, ci tu te vei schimba întru Mine” 
(Confesiuni, VII,16). De fiecare dată 
când primim Împărtășania ne asemănăm 
mai mult cu Isus, ne transformăm mai 
mult în Isus. Așa cum pâinea și vinul 
sunt transformate în Trupul și Sângele 
Domnului, tot așa cei care le primesc 
cu credință și iubire sunt transformați în 
Euharistie vie. 



Pr. paroh Mihai Mărtinaș

Atunci când te împărtășește, preotul 
îți spune: „Trupul lui Cristos!”, iar tu 
răspunzi: „Amin!”, adică recunoști harul 
și angajarea pe care le comportă faptul 
de a deveni Trup al lui Cristos. Pentru că 
atunci când tu primești Euharistia devii 
Trup al lui Cristos. Aceasta este minunea 
Sfintei Împărtășanii: devenim ceea ce 
primim! 

După Împărtășanie, pentru a 
păstra în inimă darul primit, ne ajută 
mult tăcerea, rugăciunea în tăcere; să 
vorbim cu Isus în inimă sau să cântăm 
un psalm sau un imn de preamărire. 
Isus ni se dăruiește în Sfânta Împărtășanie, 
dar sunt importante și dispoziția, 

pregătirea și participarea noastră. Sfântul 
Toma de Aquino, în imnul Te ador, Isuse, 
spune: „...Însă taina cea măreață nu la 
toți împarte viață, / ci doar celor ce-o 
primesc cu un cuget creștinesc. / Cei 
buni, iau din ea răsplată; cei răi, aspră 
judecată. / Căci menirea i-ai schimbat, 
când nevrednic ai luat...”.

Liturgia euharistică se încheie cu 
Rugăciunea de după Împărtășanie, 
prin care preotul, în numele tuturor, 

se adresează lui Dumnezeu pentru a-i 
mulțumi că ne-a făcut comesenii săi 
și pentru a-i cere ca tot ce am primit să 
transforme viața noastră.

Euharistia și rugăciunea ne fac 
puternici, „irigă” viața noastră pentru 
a putea da roade de fapte bune. Un 
pom sau o plantă, dacă nu sunt udate, 
dau roade? Bineînțeles că nu! La fel și 
viața creștină: trebuie udată mereu de 
sacramente și de rugăciune pentru a 
da roade de fapte bune. 

Viața creștină trebuie să fie ca o 
veșnică primăvară, înflorită cu virtuți, cu 
fapte bune făcute în favoarea aproapelui. 
„Ceea ce pomul are înflorit vine din 

ceea ce are îngropat!”. Să ne amintim 
mereu acest adevăr și să nu tăiem 
rădăcinile care ne leagă de Isus!

Biserica vrea ca cei care participă la 
Liturghie să participe și la Împărtășanie. 
În Sfânta Împărtășanie, Isus nu ni se 
dăruiește pentru că suntem buni și 
sfinți, ci ca să ne transforme și să ne 
facă buni și sfinți, asemenea Lui, pentru 
că este adevărat ce ne-a spus: „Fără mine 
nu puteți face nimic!” (Ioan 15, 5). 



 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.

MARȚI, 6 AUGUST, vom începe novena de pregătire pentru Solemnitatea 
Adormirea Maicii Domnului, hramul comunității noastre. Și tot ca pregătire 
spirituală pentru hram propunem trei zile cu un program intens de rugăciune. 
Astfel, luni, marți și miercuri – 12, 13 și 14 august – în biserica noastră, începând 
cu ora 16.30 ne vom ruga Sfântul Rozariu, misterele de bucurie, de lumină și de 
durere. La ora 18.00 vom continua cu Sfânta Liturghie, care va fi urmată de o oră 
de Adorație euharistică, în cadrul căreia ne vom ruga și misterele de slavă.

Joi, 15 august, în Solemnitatea Adormirea Maicii  
Domnului, va fi hramul comunității noastre. 

Sfânta Liturghie solemnă de hram 
va fi celebrată la ora 18.00


