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Cele șapte sacramente ale Bisericii 

În această a treia cateheză despre sacramente, 
vom vorbi despre Mir sau Confirmațiune, 
sacramentul maturității creștine, care trebuie 
înțeles în continuitate cu saramentul Botezului, 
pe care îl desăvârșește și de care este legat în mod 
inseparabil. Botezul, Mirul și Euharistia formează 
un unic eveniment mântuitor, care se numește 
„inițierea creștină”. Prin Botez, suntem inserați în 
Isus Cristos mort și înviat și devenim creaturi  noi 
și membri ai Bisericii; prin Mir, suntem confirmați 
și întăriți de Duhul Sfânt, devenind maturi și tari 
în credință; iar prin Euharistie, suntem hrăniți cu 
Trupul și Sângele lui Cristos, pentru a putea merge 
cu statornicie și curaj pe drumul credinței.

La începutul Bisericii, aceste trei Sacramente 
erau acordate într-o singură celebrare, după ce catecumenii, adică cei care 
voiau să devină creștini și să fie botezați, erau pregătiți, erau instruiți, 
erau inițiați; aceste sacramente se primeau doar în Vigilia Pascală. Astfel 
era pecetluit parcursul de formare și de inserare treptată în comunitatea 
creștină, parcurs ce putea să dureze și câțiva ani. Se parcurgea etapă cu 
etapă pentru a ajunge la Botez, apoi la Mir și la Euharistie.

În mod obișnuit, se vorbește despre Sacramentul Mirului, cuvânt 
ce înseamnă „ungere”. Și, de fapt, prin uleiul numit „Sfântul Mir” sau 
„Sfânta Crismă” suntem conformați, în puterea Duhului lui Cristos, care 
este unicul și adevăratul „uns”, „Mesia”, Sfântul lui Dumnezeu. Termenul 
„Confirmațiune” ne amintește apoi că acest Sacrament aduce o 
creștere a harului de la botez: ne unește mai puternic cu Cristos; duce 
la împlinire legătura noastră cu Biserica; ne acordă o forță specială a 
Duhului Sfânt pentru a răspândi și a apăra credința, pentru a mărturisi 
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numele lui Cristos și pentru a nu ne 
rușina niciodată de crucea sa (cf. 
Catehismul Bisericii Catolice, nr. 
1303).

Mirul sau Confirmațiunea, ca 
orice Sacrament, nu este operă a 
oamenilor, ci a lui Dumnezeu, care 
se îngrijește de viața noastră în așa 
fel încât să ne plăsmuiască după 
imaginea Fiului Său, pentru a ne 
face capabili să iubim asemenea 
Lui. El face aceasta revărsându-l 
în noi pe Duhul Său Sfânt, a cărui 
acțiune impregnează toată persoana 
și toată viața, așa cum transpare din 
cele șapte daruri pe care Tradiția, 
în lumina Sfintei Scripturi, le-a 
evidențiat mereu. Cele șapte daruri 
sunt: înțelepciunea, înțelegerea, 
sfatul, puterea, știința, evlavia și 
frica de Dumnezeu. Aceste daruri 
ne sunt dăruite cu Duhul Sfânt în 
Sacramentul Confirmațiunii.

Când îl primim pe Duhul Sfânt 
în inima noastră și îl lăsăm să 
acționeze, Cristos însuși devine 
prezent în noi și ia formă în viața 
noastră; prin intermediul nostru, 
însuși Cristos va fi cel care se roagă, 
iartă, revarsă speranță și mângâiere, 
îi slujește pe frați, se apropie de cei 
nevoiași și de cei din urmă, creează 
comuniune, seamănă pace. Prin 
intermediul Duhului Sfânt, Cristos 
însuși vine să facă toate acestea 
în mijlocul nostru și prin noi. 
Pentru aceasta este important ca să 
primească Sacramentul Mirului 
copiii și adolescenții, deoarece 
Mirul duce la desăvârșire întreaga 
operă de mântuire a sufletului.

Prin sacramentul Mirului, noi 
primim ceea ce spune Sf. Paul în 
Prima sa Scrisosare către Corinteni: 
„Iar noi nu am primit duhul lumii, 

ci am primit Duhul care este din 
Dumnezeu, ca să cunoaștem darurile 
care ne-au fost date de Dumnezeu. 
Despre acestea vorbim nu cu 
cuvinte învățate de la înțelepciunea 
omenească, ci în cuvinte învățate de 
la Duh, demonstrând prin cuvintele 
spirituale realitățile spirituale. Omul 
numai cu firea lui nu acceptă cele 
ale Duhului lui Dumnezeu, căci 
pentru el sunt o nebunie și nu le 
poate cunoaște pentru că acestea 
trebuie să fie judecate în mod 
spiritual. Dimpotrivă, omul spiritual 
judecă toate, iar el nu este judecat de 
nimeni. Într-adevăr, cine a cunoscut 
gândirea Domnului ca să-l învețe? 
Însă noi avem gândirea lui Cristos” 
(2,12-16).

Doar episcopul este acela 
care celebrează Taina Mirului, 
invocându-l pe Duhul Sfânt și 
impunând mâna pe capul fiecărui 
candidat și cu degetul mare al 
mâinii drepte îl unge pe frunte cu 
untdelemn, pe care l-a sfințit în Joia 
Sfântă. Untdelemnul amestecat 
cu balsam reprezintă puterea, iar 
balsamul, exemplul bun pe care 
trebuie să-l dea creștinul. În timpul 
ungerii, episcopul rostește cuvintele 
formulei sacramentale: „N, primește 
pecetea darului Duhului Sfânt”, iar 
candidatul răspunde: „Amin”. 

Cei miruiți primesc în suflete un 
semn de neșters: acela al Duhului 
Sfânt, care a operat în ei desăvârșirea 
mântuirii. Deși nu vorbesc în limbi 
sau nu au alte daruri deosebite, 
sufletele lor nu sunt cu nimic mai 
prejos decât acelea ale primilor 
creștini, față de care Duhul Sfânt 
a manifestat venirea sa prin semne 
extraordinare.

Taina Sfântului Mir nu este 
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absolut necesară pentru mântuire, 
pentru că justificarea (justificare = 
termen care înseamnă actul prin 
care Dumnezeu îl duce pe om de la 
starea de păcat şi duşmănie cu El la 
starea de sfinţenie şi de fiu adoptiv 
al său şi îl face capabil de mântuire) 
am primit-o prin Botez. Însă Mirul 
o duce la desăvârșire și ne păzește 
de primejdiile vieții. Fac rău aceia 
care nu se interesează să primească 
Mirul, chiar și în ceasul morții, când 
Biserica îngăduie și unui simplu 
preot să-i administreze 
bolnavului Mirul.

Așa cum Botezul 
pregătește sufletul pentru 
viața sa interioară, tot 
astfel Mirul îl pregătește 
pe creștin pentru viața sa 
publică de comunitate. 
Fiecare celebrare a 
Tainei Sfântului Mir 
cimentează mai bine 
inimile credincioșilor și le face 
să înțeleagă că ei sunt un trup și, 
ca atare, aceeași dragoste care s-a 
revărsat în ei prin Duhul, care li s-a 
dăruit, pulsează în toți. Prin Mir, 
viața creștinului devine atât de 
abundentă, încât se revarsă și în 
afară. Creștinul înțelege că este 
răspunzător de credința și harul 
primit și că este suficient de matur 
să le folosească judicios.

Aceste daruri ale Duhului Sfânt 
trebuie manifestate în viața de zi 
cu zi, prin grija față de unitatea 
Bisericii, prin dorința de a realiza 
unitatea în rândul acelora care cred 
în Cristos, prin reînnoirea internă 
în ceea ce privește dragostea față 
de Cristos și de Biserică, recurgând 
la mijloace supranaturale, la fapte 
bune, la rugăciune, la acceptarea 

suferinței. Această dorință de 
unitate trebuie să-l facă pe creștin 
să înceapă de la cunoașterea și 
aprecierea reciprocă, de la dialogul 
loial, care respectă drepturile altora 
și libertatea de conștiință. Munca 
pentru unitate trebuie să ne facă mai 
umili; chiar dacă avem dreptate, 
să nu ne ridicăm deasupra altora, 
deoarece toți avem lipsurile noastre.

O altă perspectivă a celui 
matur în credință, a celui miruit, 
este apostolatul. În cel miruit, 

grăuntele de muștar a 
ajuns la maturitate, este 
un copac în toată firea; 
la fel și aluatul: a dospit 
până la refuz. Vestea 
bună pe care a adus-o 
Cuvântul lui Dumnezeu 
s-a transformat în ecou 
și plin de fericire vrea să 
spună și altora „cât de 
bun este Domnul”.

Cel miruit devine „atlet al lui 
Cristos”, contribuie prin viața și 
munca sa la răspândirea Împărăției 
lui Cristos, pentru ca toată creația să 
se facă părtașă de harul răscumpărării 
și, prin aceasta, întreaga lume să se 
îndrepte spre Cristos. Asemenea Sf. 
Petru, el aude mereu șoapta Duhului 
Sfânt, care spune: „Ca niște buni 
administratori ai harului de multe 
feluri al lui Dumnezeu, fiecare, 
după carisma pe care a primit-o, 
să vă slujiți unii pe alții! Dacă 
cineva vorbește, cuvintele lui să fie 
ca ale lui Dumnezeu; dacă cineva 
slujește, să o facă după puterea 
pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, 
pentru ca în toate să fie preamărit 
Dumnezeu prin Isus Cristos, 
căruia să-i fie gloria și puterea în 
vecii vecilor! Amin” (1Pt 4,10-11). 



 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.

Pe 8 decembrie, în a doua duminică din Advent, în comunitatea noastră se va 
desfășura inițiativa Pomul generozității, care ne îndeamnă pe toți să ne manifestăm 
credința și prin faptele de ajutorare a aproapelui.

Sâmbătă, 21 decembrie, între orele 14:00-16:00, la Catedrala Sf. Iosif va 
avea loc cea de-a XXII-a ediție a Concertului de Colinde CHRISTUS NATUS EST, 
susținut de coruri de tineret din parohiile Arhidiecezei. Corul parohiei va reprezenta 
comunitatea noastră la acest eveniment.

Duminică, 22 decembrie, după Sfânta Liturghie de la ora 18.00, Corul 
parohiei, alături de corul de copii Maria Bambina, va susține un Concert de colinde.

Miercuri, 25 decembrie, în Ziua de Crăciun, Sfintele Liturghii vor fi 
celebrate la orele 9.00; 11.00; 18.00. După Sfânta Liturghie de la ora 9:00, tinerii şi 
copiii vor prezenta sceneta de Crăciun.

Sfânta Liturghie solemnă din 
Noaptea de Crăciun va fi celebrată
 marți, 24 decembrie, la ora 20:00


