
Credinţa noastră e un dar nemaiîntâlnit în istoria umanităţii, este un dar care ne salvează de pericolele vieţii vizibile şi invizibile, un dar care aduce pace şi 
pune o ordine sănătoasă în complexitatea lumii în care ne naştem.  

Trebuie să profităm de această  înţelepciune a credinţei ! Şi nu ne putem numi cu adevărat nici oameni şi nici creştini dacă trăim separaţi de Dumnezeu şi 
separaţi unul de celălalt. De aceea propunem tuturor enoriașilor din parohia Sf. Francisc de Assisi o revitalizare a vieții de credință, de rugăciune, a vieții 
sacramentale și spirituale în general. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea despre raportul cu biserica parohială de care aparținem :  

- parohia este locul veştilor bune de la Dumnezeu (Euanghelion) 
- parohia e locul de primire al fiecăruia şi locul de solidaritate 
- parohia e locul unde Dumnezeu ne strigă la El pe nume 
- parohia este locul de rugăciune și de vindecare prin balsamul Sacramentelor 
- parohia este locul în care îl întâlnim, îl urmărim de aproape pe Isus de-a lungul Liturghiei 
- parohia este locul dobândirii identităţii credinţei şi personalitatea de creştin 
- parohia e locul din care Dumnezeu se face public celorlalţi prin noi cei botezaţi 

LITURGIA BISERICII 
 
Liturgia este expresia prin gesturi, muzică și simboluri al unei comunități și ne face să intrăm într-un mister, adică într-o realitate ascunsă în Dumnezeu.  
 
Liturgia ne face să intrăm, prin elementele sensibile dispuse de Biserică, să avem acces direct la viața Celui Înviat, care acum se află la dreapta Tatălui, înconjurat 
de îngeri și de sfinți. Semnele de care liturgia Bisericii dispune sunt acolo mai întâi pentru a ne face să sesizăm ceva din insondabila bogăție a lui Cristos. 
 
Liturgia este o sărbătoare, provocarea sărbătorii este libertatea și provocarea libertății este ființa noastră. Dar acolo unde este ființa, ființa umană, apare și problema 
morții. De ce trebuie să murim ? Prin natura sa liturgia creștină - Euharistia - este o sărbătoare a Învierii Domnului Cristos și deci și a învierii noastre. Ca atare 
această sărbătoare a învierii poartă în ea misterul crucii lui Cristos și misterul crucilor noastre.  
 
Trebuie să facem ca liturgia noastră, să fie mai frumoasă, mai bucuroasă, mai plină de rugăciune și de adorație căci în felul acesta noi contribuim la întâlnirea 
cu Cristos Eliberatorul nostru. 
 

SACRAMENTELE ÎN BISERICĂ ȘI ÎN COMUNITATEA PAROHIALĂ 
CE MAI REPREZINTĂ ELE PENTRU NOI ? 

 
Botezul: dacă am știi la ce ne angajăm prin botez și unde intrăm 
 

Botezul nu este doar o simplă tradiție, nu este doar ceva formal, nu este ceva de făcut 
pe bandă rulantă.  Nu botezăm copilul sau nu ne botezăm pentru ca apoi să ne mai 
vedem eventual după 7, 8 ani pentru Prima Sfântă Împărtășanie a copilului, sau după 
20 de ani cu ocazia căsătoriei sau din nefericire cu ocazia unui deces în familie.  
 

Botezăm copilul sau ne botezăm ca să devenim vii în credință și în Biserică. Prin botez 
devenim ființe vii într-un organism viu care se numește Biserica, biserica parohială, 
comunitatea parohială. Prin botez ne angajăm să fim parte vie și activă dintr-o 
comunitate care are legătură cu Cristos.  
 

Botezăm copilul și ne botezăm pentru a intra în alianță cu Cristos și Biserica Sa. Prin 
botez facem parte din Poporul lui Dumnezeu cu drepturi și obligații pe care ni le-am 
asumat. Acest popor al lui Dumnezeu este constituit la nivel local de Comunitatea 
Parohială. Botezul ne leagă de comunitatea parohială în care intră cel botezat. Prin 
botez cu toții suntem legați cu o legătură invizibilă a harului, cu toții suntem legați 
unii de alții prin Cristos care a murit și a înviat pentru noi.  
 

Prin botez cei botezați sunt chemați să participe și să se implice în viața bisericii, a 
comunității parohiale și în mod special participarea la sacramente: sacramentul 
spovezii și sfânta liturghie. Nu este sănătos și este un non sens ca după botez să mai 
venim la biserică doar din când în când sau cu ocazia diferitelor evenimente : alt botez, 
căsătorie, decese, etc. Prin botez ne angajăm și ne exprimăm dorința să fim creștini vii, 
activi și care cresc și contribuie la creșterea Bisericii. Prin botez ne îmbrăcăm în Cristos 
și dorim să facem ca domnul Cristos să fie cunoscut și iubit.  
 

Botezul este un drum, un drum de transformare pentru că am fost îmbrăcați într-un 
om nou și acest om nou în noi este Cristos depus ca o sămânță care trebuie să crească 
și să se maturizeze. Această creștere și maturizare se rupe, se întrerupe, se usucă 
atunci când nu păstrăm legătura cu viața sacramentală și spirituală a comunității 
parohiale, a bisericii parohiale din care facem parte prin botez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Botezul, Mirul și Euharistia - Ar trebui să tremurăm de bucurie în fața acestor daruri 
divine 
 

Sunt cele 3 sacramente prin care devenim creștini incorporați în Cristos.  Aceste trei 
sacramente formează un tot și fundamentează identiatea noastră creștină. 
 

Botezul este sacramentul nașterii la viața în Dumnezeu (viața  creștină) : marcat de 
semnul crucii, cufundat în apă, semnul morții păcatului și al renașterii, noul botezat 
trăiește conform Duhului lui Dumnezeu. Botezatul devine un alt Cristos. 
 

Când cereți botezul pentru copilul dvs, Biserica se bucură să vă ajute în acest demers 
prin care părinții și nașii veți mărturisi credința Bisericii în numele copilului. Pentru a 
vă ajuta să deveniți cu totul conștienți de acest angajament, Biserica vă propune să 
parcurgeți un drum de credință și de formare în cadrul parohiei: 

- va fi un timp de formare și de aprofundare a sacramentului botezului  
- veți fi invitați să veniți la un grup al parohiei care se roagă și împărtășesc împreună 

credința Bisericii. 
- pentru a trăi bine celebrarea botezului copilului dvs vom sta la dispoziția dvs și 

vă vom răspunde la toate întrebările pentru a vă îndruma pe acest drum de 
credință 

- va exista și un parcurs de însoțire în credință după botez  
 

Prima Sfântă Împărtășanie - Euharistia - Este cea mai scumpă hrană din lume și 
este gratis 
 

Este sacramentul vital, central al vieții Bisericii. Euharistia este sursa, centrul și culmea 
vieții noastre creștine deci al Bisericii. Toate celelalte sacramente sunt legate și 
orientate spre Euharistie. Căci Sfanta Euharistie conține tot tezaurul spiritual al 
Bisericii, adică pe Cristos însuși, Paștele nostru. 
 

Prima Sfântă Împărtășanie este un demers personal al copiilor și al familiei și 
presupune un parcurs de credință personal și catehetic prin care suntem inserați în 
viața bisericii: 

- este necesar să realizăm că este un drum interior de viață cu Cristos nu este un 
simplu curs intelectual sau teorie de învățat 

- părinții trebuie să se angajeze să aducă copiii la liturghie în mod regulat 

- copiii trebuie să realizeze că ostia consacrată este Isus în mod real prezent 

- copiii trebuie să fie motivați și ajutați să fie motivați pentru această etapă  

- o pregătire specifică îl va ajuta să înțeleagă mai bine sensul Primei Sfinte 
Împărtășanii  

 

PAROHIA SF FRANCISC DE ASSISI  
 NOI TOȚI SUNTEM PAROHIA SF FRANCISC DE ASSISI  

CUM ȘTIM CINE SUNTEM ? 
 



 
 

Sfânta Spovadă  
- locul unde suntem recreați, purificați, iertați, eliberați, iubiți –  

Deci veniți ! 
 
Dumnezeu nu încetează să ne reconcilieze cu El pentru ca noi să ne reconciliem cu noi 
înșine  și cu ceilalți. 
 
Sacramentul Spovezii este semnul iubirii infinite a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre 
noi. Iertarea lui Dumnezeu este mereu posibilă dacă noi facem acest demers în mod 
sincer, ne pare rău de răul făcut și ne decidem să ne schimbăm viața.  
 
Recunoscând că suntem păcătoși recunoaștem că Iubirea infinită a lui Dumnezeu este 
mereu mai puternică decât păcatul nostru. 
 
Spovada la un preot este semnul sensibi, palpabill și eficace al acestei reconcilieri cu 
Dumnezeu, cu frații noștri și cu Biserica.  
 

 

 
 

Căsătoria - sacrament, misiune și icoană al iubirii lui Dumnezeu pentru lume  
 

Sacramentul căsătoriei sfințește unirea dintre un bărbat și o femeie și situează iubirea 
soților în inima iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate.  
 

Sacramentul căsătoriei este și o misiune pentru cei căsătoriți. Ei sunt chemați să dea 
mărturie prin frumusețea iubirii lor despre frumusețea și fidelitatea iubirii lui 
Dumnezeu pentru fiecare om.  
 

Sacramentul căsătoriei este un angajament de iubire dintre un bărbat și o femeie liber 
luat în fața lui Dumnezeu și a Bisericii Sale.  
 

Demnitatea acestui angajament se articulează pe patru stâlpi care pecetluiește 
schimbul de consimțământ între cei doi miri: libertatea, fidelitatea, indisolubilitatea și 
fecunditatea.  
 

Fiecare logodnic trebuie să fie deplin liber în momentul angajamentului său. Soții își 
promit fidelitate și această promisiune este sursa încrederii reciproce.   

 

Ce este cateheza și Catehismul ?  Este formare continuă ! 
Este aprofundarea credinței, este formare pentru întărirea credinței și a bucuriei de a fi creștin. 

 
Catehismul sau aprofundarea credinței nu este timp pierdut ci este un timp prin care noi adulții și copiii dvs sunt ajutați să trăiască o întâlnire personală cu Cristos 
și să întrețină o relație de prietenie cu El.  
 
Noi adulții și fiecare copil este ajutat de preot și de animatorii catehetici prin diferite mijloace și suporturi pentru a trăi credința în viața cotidiană. 

- anul catehetic este marcat prin diferite evenimente liturgice 

- liturghia duminicală prin participarea împreună a copiilor cu părinții lor este de dorit cât mai des posibil pentru a gusta din viața lui Cristos 
 

 
 

NOI PENTRU VOI - VOI PENTRU NOI ȘI ÎMPREUNĂ PENTRU CRISTOS 
 
Este frumos să lucrezi în Biserică și este mult de lucru în această biserică parohială.  

Pentru voi noi preoții lucrăm și suntem prezenți în această biserică, în această parohie: pentru ca să vă puteți trăi viața voastră de creștin, pentru ca  să vă botezați 
copiii, pentru ca să vă căsătoriți, pentru ca să primiți Sfânta Împărtășanie, pentru ca să fiți Miruiți, pentru ca să puteți participa la Sacramente, în special la Sf. 
Liturghie. 

Toate acestea vrem să le trăiți nu într-o biserică în ruină, nu într-o biserică abandonată, nu într-o biserică tristă și anostă ci într-o biserică în splendoare, în frumusețe 
ce ne amintește de splendoarea și frumusețea credinței noastre.  

Pentru voi, pentru familiile voastre, pentru prietenii voștrii, pentru toți  cei care vor să vină la Cristos există această biserică parohială : pentru a primi, a dărui 
iubirea, pacea inimii, iertarea și milostivirea lui Dumnezeu. Nu uitați acest lucru și gândiți-vă că există ceva prețios în viața dvs : biserica parohială. 

 

A oferi să se celebreze o Sf Liturghie 
 

Liturghia este un moment puternic și unic pentru a ne ruga și mijloci pentr cei pe care îi iubim. Ne putem ruga pentru cei decedați dar deasemenea și pentru 

persoanele dragi care sunt în viață pentru ca Domnul să le susțină și să le ajute în problemele lor (examene, sănătate, realizare în viață, etc) sau putem să ne rugăm 

ca mulțumire pentru ceea ce am primit în viață.  

Concret putem oferi o liturghie fie pentru persoane decedate, fie pentru persoanele dragi în viață.  

O frumoasă tradiție a Bisericii consistă tocmai în a celebra o liturghie fie pentru cei morți ca să fie purificați și să îl vadă mai repede pe Dumnezeu, fie pentru cei 

vii: pentru o convertire, pentru sănătate, pentru binecuvântare, pentru diferite probleme. Poate să fie celebrată o liturghie ca mulțumire pentru lucrurile primite și 

problemele rezolvate în viață.  

O liturghie celebrată pentru aceste diferite intenții de rugăciune primește în general o ofrandă din partea celui care cere să fie celebrată deși liturghia nu are preț.  

Această ofrandă ajută la viața și la funcționarea materială a parohiei și a bisericii locale. Puteți face acest lucru la cancelaria parohială unde intențiile de liturghie 

sunt notate într-o agendă specială cu celebrarea Sfintelor Liturghii. 



 

Cum susținem material parohia Sf Francisc de Assisi ? 

 

Colecta, simbria și donațiile către Parohia Sf Francisc ajută la înfrumusețarea bisericii și la întreținrea costurilor acestei parohii. Prin aceste lucruri vă exprimați 

atașamentul față de parohie și faptul că ea contează în viața dumneavoastră. 

În mod special spațiul și liturgia bisericii parohiale trebuie să exprime această frumusețe sacră a lui Dumnezeu și mântuirea pe care ne-o oferă. Când intri în biserică, 

arhitectura, lumina, icoanele, picturile, amenajarea spațiului trebuie să-l ajute pe om să-l simtă, să-l guste pe Dumnezeu și să-l conducă la cunoașterea Sa. În mare 

parte cu ajutorul dvs am reușit să înfrumusețăm biserica noastră parohială dar mai sunt multe de făcut și este nevoie în continuare de susținerea dumneavoastră. 

Încurajez credincioșii parohiei Sf Francisc de Assisi  să considere contribuția lor ca esențială pentru biserică, pentru ca ea să își îndeplinească misiunea pentru care 

există. Important este să vorbiți în jurul dvs despre acest aspect și să-i faceți și pe ceilalți responsabili față de parohia lor. În felul acesta : 

- este o mărturie a atașamentului dvs față de biserică, a apartenenței la această Biserică, la această parohie și arată preocuparea dvs pentru a o susține. Este o 

garanție a viitorului acestei parohii și a generațiilor care vor veni după noi. 

- este o mărturie concretă a credinței noastre, a convingerilor noastre profunde, a alegerilor și priorităților noastre. Biserica și lumea au nevoie urgentă de 

entuziasmul vostru ca și creștini, ca și comunitate parohială.  

Ajută parohia Sf Francisc de Assisi din București fie la colectele de duminică, fie plătind simbria, fie făcând diferite donații. Vă mulțumim pentru colaborarea și 

stăruința de a vă trăi botezul. Vă mulțumim pentru generozitatea dumneavoastră. 

Contribuția anuală pentru Biserică (simbria) este 1% din venitul anual al familiei. Se poate achita integral sau parțial cu ocazia sfințirii locuințelor sau în 
cursul anului. Familiile și persoanele singure, care au venituri reduse, oferă cât au posibilitatea sau deloc.  
Persoanele fizice pot redirecționa 2% din impozitul pe venit datorat statului, iar firmele până la 20% din impozitul trimestrial pe venituri. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Aranjament floral în biserică 
 
Aceste aranjamente florale trebuie să fie de bun gust și să hrănească credința și pietatea.  

 

Florile trebuie să răspundă sensului și finalității pentru care sunt puse în biserică.  

 

Nu florile sunt centrul în biserică ele ne trimit către Cristos, către Altar unde se află Cristos. 

 

Buchetul de flori nu este decât un mijloc, nu este acolo pentru a se face admirat, el este laudă, rugăciune, mijloc pentru a ne conduce de la vizibil la invizibil, la 

Cristos.  

 

Buchetul este poate necesar dar nu indispensabil, liturgia este prima. Florile sunt viața care intră în biserică conform cu timpul liturgic.  
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