
Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului

PAROHIALĂ
FOAIE

  tel.0214136570; e-mail: pr.mihai.martinas@hotmail.com; www.catolicamd.ro
NOIEMBRIE  2019

Cele șapte sacramente ale Bisericii 

BOTEZUL

Botezul este cel dintâi și cel mai trebuincios sacrament, deoarece 
fără botez nu putem primi în mod valid celelalte sacramente, iar 
mântuirea este legată de primirea lui. Prin botez, omul face actul decisiv 
prin care renunță la stăpânirea satanei și la toate faptele sale și își mărturisește 
credința și hotărârea de a-i sluji lui Dumnezeu. Botezul este sacramentul pe care 
se întemeiază însăși credința noastră și care ne altoiește ca mădulare vii în Cristos 
și în Biserică.

Imaginea botezului și pregătirea sa le găsim încă din Vechiul Testament, chiar 
la începutul Sfintei Scripturi. Apele peste care plutea Duhul Sânt sunt o icoană a 
botezului, pentru că apa folosită la botez primește puterea de a ne da viața veșnică, 
spală păcatele, așa cum potopul a spălat fața pământului de nelegiuire. Prin puterea 
apei sfințite, „care ne amintește de botezul pe care l-am primit și de Isus Cristos, 
care ne-a mântuit prin Pătimirea Sa” (din ritualul Botezului), noi suntem poporul



lui Dumnezeu, suntem apărați de 
puterea celui rău și conduși în patria 
cerească, așa cum Israel, după trup, 
a scăpat prin Marea Roșie și a fost 
călăuzit în Canaan.

Isus însuși a acordat aceeași grijă 
tainei botezului; El însuși a voit să fie 
botezat de Ioan în apele Iordanului, 
nu pentru că avea nevoie de botez, ci 
ca să sfințească apa și să ne convingă 
de necesitatea botezului. Peste Isus 
se coboară Duhul Sfânt în mod vizibil,  
pentru a arăta ceea ce se petrece în noi 
la botez.

În Evanghelia Sfântului Ioan, din 
dialogul lui Isus cu Nicodim, reiese 
necesitatea botezului: „Adevăr, adevăr 
îți spun: dacă cineva nu se naște din apă 
și Duh nu poate să intre în Împărăția 
lui Dumnezeu” (Ioan 3,5). Pe cruce, 
Isus lasă să-i curgă din coasta străpunsă 
sânge și apă, spre a simboliza că apa 
botezului nu este altceva decât prețul 
sângelui său atribuit apei.

După Înviere și înainte de Înălțare, 
când Isus îi trimite pe apostoli, le 
reamintește necesitatea botezului: „Cine 
va crede și va fi botezat se va mântui” 
(Marcu 16,16)... și le-a poruncit: 
„Așadar, mergând, faceți ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” 
(Matei 28,19), ceea ce apostolii și 
urmașii lor au făcut fără șovăire și mai 
fac și astăzi cu aceeași convingere.

Este greșit să înțelegem că botezul 
este doar o înnoire spirituală și morală. 
Viața veșnică pe care a adus-o Cristos 
cere mult mai mult de la creștini. De 
aceea este nevoie de o regenerare, dar 
nu trupească, ci sufletească. Botezul 
nu este o formalitate! Este un gest 
care atinge în profunzime existența 
noastră. Nu este totuna un copil botezat 
cu un copil nebotezat! Nu este totuna 

o persoană botezată cu o persoană 
nebotezată. Noi, prin botez, suntem 
cufundați în acel izvor inepuizabil 
de viață, care este moartea lui Isus, 
cel mai mare gest de iubire din toată 
istoria. Și, mulțumită acestei iubiri, 
putem trăi o viață nouă, care să nu mai 
fie la îndemâna răului, a păcatului și a 
morții, ci comuniune cu Dumnezeu și 
cu frații.

Celebrarea botezului începe la 
ușa bisericii. Cei care au adus copilul 
la botez, părinții, nașii, rudele și 
prietenii așteaptă la ușa bisericii, unde 
îi întâmpină celebrantul și le adresează 
câteva cuvinte prin care își exprimă 
bucuria pentru darul vieții, pe care l-au 
primit părinții.

Celebrantul îi întreabă de numele 
copilului, apoi ce anume cer pentru 
copilul lor. Răspunsul este: botezul 
sau credința. Celebrantul le va aminti 
de obligația pe care și-o asumă de a 
educa copilul în credința creștină, atât 
părinții cât și nașii care îi vor ajuta 
pe părinți. Celebrantul se adresează 
copilului și îl primește „în rândul 
Bisericii”, însemnându-l pe frunte cu 
semnul crucii și îndemnându-i pe părinți 
și pe nași să facă la fel. Semnul sfânt se 
face ca la Evanghelie, cu degetul mare 
al mâinii drepte.

Apoi se merge în biserică, unde 
se va celebra Cuvântul lui Dumnezeu, 
prin citirile sfinte. După lecturi, se 
face Rugăciunea credincioșilor, care se 
încheie cu o litanie, în care se invocă 
și patronul copilului, al bisericii, al 
părinților. În continuare, celebrantul se 
roagă pentru eliberarea copilului de 
păcatul strămoșesc și-l unge cu uleiul 
catecumenilor pentru a fi întărit cu 
puterea lui Cristos. Apoi, sfințește 
apa invocându-l pe Duhul Sfânt: „să 
coboare în această apă puterea Duhului 



Pr. paroh Mihai Mărtinaș

Sfânt” (din ritualul Botezului).
Părinții și nașii se leapădă de satana 

și de faptele lui și fac mărturisirea de 
credință în numele copilului. După 
mărturisirea credinței se trece la botezul 
propriu-zis. Copilul este scufundat 
sau i se toarnă apă pe cap în timp ce 
se spun cuvintele: „N ..., eu te botez 
în numele Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh”.

Urmează ungerea în creștetul 
capului cu sfânta crismă, semn că a 
fost încorporat în Trupul lui Cristos. 
În continuare i se dă haina albă, 
reprezentând harul lui Isus Cristos: 
„N., ai devenit o făptură nouă și ai 
fost îmbrăcat(ă) cu Cristos. Această 
haină albă este semnul demnității 
tale, ajutat(ă) de cuvântul și exemplul 
celor care te iubesc, păstreaz-o 
nepătată pentru viața cea veșnică” 
(din ritualul Botezului). Părinților și 
nașilor li se oferă lumina lui Cristos pe 
care s-o păstreze aprinsă fără încetare 
în sufletul copilului. În continuare se 
spune Tatăl nostru, rugăciune prin care 
cei botezați i se adresează cu încredere 
de fii lui Dumnezeu, Tatăl nostru.

Ritualul se încheie cu binecuvântarea 
mamei, prin care se aduce mulțumire 
lui Dumnezeu și se imploră ajutorul 
lui. Este molitva de altădată. Urmează 
binecuvântarea tatălui, pentru ca el să 
poată fi apărătorul credinței copilului; 
apoi, binecuvântarea nașilor și a 
celorlalte persoane care au fost de față 
la celebrarea botezului.

Botezul reprezintă începutul 
drumului de credință al fiecărui 
creștin. Adică, cele două simboluri 
obligatorii primite la botez: haina 
albă (care este simbolul harului 
sfințitor primit la botez) și lumânarea 
aprinsă (semnul luminii lui Cristos 

primite la botez) ne însoțesc în toată 
viața de credință până la întâlnirea 
finală cu Isus Cristos, în pragul 
veșniciei. 

La Prima Sfântă Împărtășanie, 
după drumul catehetic parcurs și după ce 
ne-am spovedit, ne îmbrăcăm în aceeași 
haină albă de la botez și, cu lumânarea 
aprinsă în mână, ne mărturisim credința 
în Isus Cristos, credință pe care părinții 
și nașii noștrii au mărturisit-o în locul 
nostru la botez.

La Mir, cel de-al treilea sacrament 
al inițierii creștine, tot la fel: după 
drumul catehetic, candidatul, în starea 
harului sfințitor, se îmbracă în alb și cu 
lumânarea aprinsă în mână reînnoiește 
făgăduințele de la botez, înainte de a 
primi darurile Duhului Sfânt.   

La Căsătorie, albul rochiei 
miresei simbolizează harul sfințitor și 
nevinovăția necesară  primirii acestui 
sacrament, iar lumânările aprinse îl 
simbolizează pe Cristos, Lumina lumii.

La sfârșitul vieții, în tradiția 
creștină, nimeni nu este lăsat să moară 
fără lumânarea aprisă. Este tocmai 
lumânarea credinței primită la botez, iar 
pânza albă, așezată pe fața defunctului, 
simbolizează harul sfințitor primit prin 
sacramentul spovezii. Însă, nu este 
suficient doar să aprindem lumânarea 
pentru muribund, fără să chemăm 
preotul ca să-l spovedească; în acest 
caz, muribundul nu ar fi în stare de 
har sfințitor, iar lumânarea nu ar avea 
valoare. Fiind spovedit și împăcat cu 
Dumnezeu, cel care părăsește viața 
pământească merge în întâmpinarea 
lui Cristos - Mirele, asememenea 
fecioarelor înțelepte, cu candela 
aprinsă și îmbrăcat în haina albă de 
nuntă. 



 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.

După cum se știe deja, în comunitatea 
noastră, vinerea, după Liturghia de seară, 
au loc întâlnirile de formare 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; și D – dăruire (din viețile sfinților 
învățăm să trăim credința prin fapte de caritate, 
prin dăruirea față de ceilalți).

În contextul acestor întâlniri, vineri, 
8 noiembrie, va debuta o nouă serie de 
cateheze, care se vor derula pe parcursul 
mai multor săptămâni. Este un program 
special de catehizare, SYMBOLON - program 
video de cateheză realizat de organizația mass-
media catolică „Word on Fire” din SUA.

Traducerea în limba română a materialelor video, cât și a manualului, 
este realizată de Departamentul de Cateheză al Eparhiei Greco-Catolice de 
Cluj-Gherla, iar programul catehetic se desfășoară în Arhidieceza Romano-
Catolică de București prin Școala Credinței.


