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pe data de DATE 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le DATE



Sfântul Botez este fundamentul întregii vieţi creştine,  
poarta vieţii în Duh (vitae spiritualis ianua),  
ce deschide calea spre celelalte sacramente.  

Prin botez, suntem eliberaţi de păcat şi renăscuţi ca fii ai lui 
Dumnezeu, devenim mădulare ale lui Cristos, suntem încorporaţi în 
Biserică şi făcuţi părtaşi la misiunea ei: Baptismus est sacramentum 
regenerationis per aquam in verbo.  

“Botezul este sacramentul renaşterii prin apă şi în cuvânt”. 

(Catehismul Bisericii Catolice, 1213)

Le saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne,  
le porche de la vie dans l’Esprit (vitæ spiritualis ianua)  
et la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements.  
 
Par le Baptême nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de 
Dieu, nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à 
l’Église et faits participants à sa mission : Baptismus est sacramentum 
regenerationis per aquam in verbo.  
 
"Le Baptême est le sacrement de la régénération par l’eau et dans la parole".  
 
(Catéchisme de l'Église Catholique, 1213) 





PRIMIREA COPILULUI 

Dialogul cu părinţii şi naşii 
 
Celebrantul îi întreabă pe părinţi:  
 
C – Ce nume aţi dat copilului vostru? 
P – PRENOM. 
C – Ce cereţi de la Biserica lui Dumnezeu pentru PRENOM?  
P – Botezul. 

Celebrantul se adresează părinţilor:  
 
C – Iubiţi părinţi, voi aţi cerut Botezul pentru copilul vostru. Prin aceasta vă 
luaţi obligaţia de a-l educa în sfânta credinţă, aşa încât, împlinind 
poruncile, să înveţe a-l iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele, după exemplul 
lui Cristos. Vă daţi seama de această îndatorire? 
P – Ne dăm seama. 

Celebrantul se adresează apoi naşilor:  
 
C – Iubiţi naşi, sunteţi dispuşi să-i ajutaţi pe părinţi la îndeplinirea 
îndatoririi lor, ca acest copil să devină bun creştin? 
N – Da. 

Celebrantul spune:  
 
C – PRENOM, Biserica noastră creştină te primeşte cu mare bucurie în 
rândul fiilor săi. În numele ei eu te însemn cu sfânta cruce; după mine, şi 
părinţii (împreună cu naşii) te vor însemna cu acelaşi semn al lui Cristos, 
Mântuitorul nostru. 

Celebrantul face semnul sfintei cruci pe fruntea copilului, fără a spune ceva. 
După aceea îi invită pe părinţi şi, dacă este cazul, şi pe naşi, să facă acelaşi lucru. 



RITE D’ACCUEIL 

Dialogue avec les parents et les parrains 
 
Le célébrant interroge d’abord les parents :  
 
C – Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?  
P – PRENOM. 
C – Que demandez-vous, pour PRENOM, à l'Église de Dieu ?  
P – Le baptême. 

Le célébrant s’adresse aux parents :  
 
C – Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devez l’éduquer 
dans la foi et lui apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime 
Dieu et son prochain comme le Christ nous l’a enseigné.  
Êtes-vous conscients de cela ? 
P – Oui. 

Le célébrant s’adresse ensuite aux parrains :  
 
C – Et vous, qui avez accepté d’être parrain et marraine de cet enfant, vous 
devrez aider les parents à exercer leur responsabilité.  
Êtes-vous disposés à le faire ? 
P – Oui. 

Le célébrant dit :  
 
C – PRENOM, la communauté chrétienne t'accueille avec une grande joie. 
En son nom, je te marque de la croix qui est le signe du Christ, notre 
Sauveur. Et vous, ses parents (son parrain et sa marraine), vous le  
marquerez après moi de ce même signe. 

Le prêtre, sans rien dire, trace une croix sur le front de l'enfant; puis les parents 
(et éventuellement les parrains) font de même, à l'invitation du prêtre. 



LITURGIA CUVÂNTULUI 

Scrisoarea sf. ap. Paul către Efeseni                                                                       4, 1-6 
 
1. Aşadar, vă îndemn, eu, prizonierul în Domnul, să vă comportaţi în mod vrednic de 
chemarea pe care aţi primit-o:  
2. cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în 
iubire,  
3. străduindu-vă să menţineţi unitatea Duhului în legătura păcii.  
4. Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, 
aceea a chemării voastre.  
5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez,  
6. un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi. 
 
Psalmul 34 (33)  
 
2. Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, lauda lui va fi fără încetare în gura mea.  
3. Să se laude sufletul meu în Domnul! Să audă cei umili şi să se bucure! 
 
6. Priviţi la el şi veţi fi luminaţi şi feţele voastre nu se vor ruşina.  
7. Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat şi l-a scăpat din toate necazurile sale. 
 
8. Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el şi-i scapă din primejdie  
9. Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el.  
 
14. Fereşte-ţi limba de răutate şi buzele de vorbe înşelătoare;  
15. fugi de rău şi fă binele, caută pacea şi urmeaz-o. 
 
16. Ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.  
17. Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. 
 
18. Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude şi-i scapă din orice strâmtoare.  
19. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos dupã sfântul Ioan                  3, 1-6 
 
1. Era între farisei un om numit Nicodim, un conducător al iudeilor.  
2. Acesta a venit la el, noaptea, şi i-a zis: "Rabbi, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca 
învăţător, căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci, dacă Dumnezeu nu este cu 
el". 
3. Isus i-a răspuns şi i-a zis: "Adevăr, adevăr îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou, nu 
poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu".  
4. Nicodim i-a zis: "Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate să intre din 
nou în sânul mamei sale şi să se nască?" 
5. Isus i-a răspuns: "Adevăr, adevăr îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu 
poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.  
6. Ce este născut din trup, trup este, iar ce este născut din Duh, duh este.



LITURGIE DE LA PAROLE 

Lettre de saint Paul aux Éphésiens                             4, 1-6 
 
1. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une 
manière digne de votre vocation :  
2. ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres 
avec amour ;  
3. ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.  
4. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul 
Corps et un seul Esprit.  
5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
6. un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
 
Psaume 34 (33)  
 
2. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  
3. Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
6. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.  
7. Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
8. L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent.  
9. Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !  
 
14. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides.  
15. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. 
 
16. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.  
17. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.  
 
18. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre.  
19. Il est proche du coeur brisé, il sauve l'esprit abattu.

Lecture de l’Évangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean                  3, 1-6 
 
1. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs.  
2. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part 
de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les 
signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. »  
3. Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut 
voir le royaume de Dieu. » 
4. Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il 
entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? »  
5. Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de 
l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.  
6. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit.



Rugăciunea credincioşilor 
 
C – Fraţilor preaiubiţi, să invocăm mila Domnului nostru Isus Cristos asupra  
acestui copil chemat să primească harul Botezului, asupra părinţilor lui,  
asupra naşilor şi asupra tuturor celor care au primit Botezul.  
 
– Ca să binevoieşti, prin taina morţii şi învierii tale, să luminezi sufletul  
acestui copil, să-l faci să se nască la viaţa cea nouă a harului şi să-l primeşti  
în sfânta Biserică. 
 
R. – Te rugăm, ascultă-ne.  
 
– Ca să binevoieşti a face ca, prin harul Botezului şi al Mirului, acest copil  
să devină ucenicul tău şi mărturisitor fidel al evangheliei tale. R.  
 
– Ca să binevoieşti a-l conduce pe acest copil pe calea sfinţeniei, ca şi el să 
dobândească viaţa veşnică împreună cu sfinţii tăi. R.  
 
– Ca să binevoieşti a-i ajuta pe părinţi şi naşi să devină o pildă vie pentru 
acest copil. R.  
 
– Ca să binevoieşti a păstra mereu familia acestui copil în iubirea ta. R.  
 
– Ca să binevoieşti a reînnoi în noi toţi harul sfântului Botez. R. 

După aceea celebrantul îi invită pe cei de faţă să ceară mijlocirea sfinţilor.  
 
C – Fraţilor, cei care sunt botezaţi intră în comuniunea sfinţilor, care sunt 
mijlocitorii lor în faţa lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm:  
 
C – Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu.  
T – Roagă-te pentru noi. 
C – Sfinte Ioane Botezătorule.  
T – Roagă-te pentru noi. 
C – Sfinte Iosife.  
T – Roagă-te pentru noi. 
C – Sfinţilor Petru şi Paul.  
T – Rugaţi-vă pentru noi.  
C – Sfinte Ioane Apostole.  
T – Roagă-te pentru noi. 
C – Sfinte PRENOM.  
T – Roagă-te pentru noi. 
 
C – Toţi sfinţii şi sfintele lui Dumnezeu.  
T – Rugaţi-vă pentru noi. 



Prière commune de l’assemblée 
 
C – Prions pour cet enfant qui va recevoir la grâce du baptême, prions pour 
ses parents, son parrain et sa marraine, et pour tous les baptisés.  
 
– Pour qu’il renaisse de l’eau et de l’Esprit Saint pour la vie éternelle. 
 
R. – Seigneur, nous te prions. 
 
– Pour que par le baptême, cet enfant devienne ton disciple et le témoin de 
ton Évangile au milieu des hommes. R.  
 
– Pour qu’il trouve autour de lui des exemples de vie chrétienne et qu’il 
grandisse en sagesse et en sainteté. R.  
 
– Pour que ses parents, son parrain et sa marraine le guident dans la 
connaissance et dans l’amour de Dieu. R.  
 
– Pour que la famille de cet enfant soit gardée dans ton amour. R.  
 
– Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême. R. 

Le célébrant invite ensuite à demander l’intercession des saints.  
 
C – Frères, les baptisés entrent dans la communion des saints, qui sont nos 
intercesseurs devant Dieu. Ainsi nous pouvons prier : 
 
C – Sainte Marie, Mère de Dieu.  
T – Priez pour nous. 
C – Saint Jean Baptiste.  
T – Priez pour nous. 
C – Saint Joseph.  
T – Priez pour nous. 
C – Saints Pierre et Paul.  
T – Priez pour nous.  
C – Saint Jean Apôtre.  
T – Priez pour nous.  
C – Saint PRENOM.  
T – Priez pour nous. 
 
C – Tous les saints et saintes de Dieu.  
T – Priez pour nous. 



Rugăciunea de exorcism şi ungerea înainte de Botez 
 
C – Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, 
Domnul nostru Isus Cristos, ca să zdrobească puterea Satanei, duhul cel 
rău, şi să-l conducă pe om din întuneric la lumina veşnică în împărăţia ta; 
te rugăm cu umilinţă, eliberează-l pe acest copil de păcatul strămoşesc, fă 
din el un templu al măririi tale, o locuinţă a Sfântului Duh.  
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
T – Amin. 

Celebrantul continuă: 
 
C – Eu te ung cu untdelemnul mântuirii, iar Cristos Mântuitorul să te 
întărească cu puterea sa, el care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 
 
T – Amin. 
 
După această rugăciune, preotul, fără să spună nimic, unge copilul pe piept cu 
untdelemnul catehumenilor. 

Prière d’exorcisme et onction avant le Baptême 
 
C – Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour 
nous libérer du pouvoir de Satan, l’esprit du Mal, et pour que l’homme, 
arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton Royaume de lumière ; nous te 
supplions pour ce petit enfant : qu’il soit racheté du péché originel, qu’il 
resplendisse de ta présence, et que l’Esprit Saint habite en lui.  
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. 
 
T – Amen. 

Le célébrant continue: 
 
C – Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur ; qu’elle 
t’imprègne, comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ 
notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. 
 
T – Amen. 
 
Après cette prière, le prêtre, en silence, fait une onction d’huile des 
catéchumènes sur la poitrine de l’enfant. 





CELEBRAREA BOTEZULUI  
 
C – Fraţilor preaiubiţi, să ne rugăm lui Dumnezeu atotputernicul ca el să-l 
renască pe acest copil la viaţa cea nouă prin apă şi Duh Sfânt. 

Binecuvântarea şi invocarea lui Dumnezeu asupra apei 

C – Dumnezeule, prin semnele văzute ale sfintelor taine, împlineşti cu 
putere nevăzută minunea mântuirii oamenilor.  
 
De-a lungul timpurilor, în diferite feluri, tu ai pregătit apa ca să fie semnul 
vizibil al sfântului Botez: încă de la începutul lumii Duhul tău plutea peste 
ape, dându-le sămânţa puterii de sfinţire; şi potopul a fost o imagine a 
Botezului: acum, ca şi atunci, apa simbolizează sfârşitul păcatului şi 
începutul unei vieţi noi; atunci când i-ai eliberat pe fiii lui Abraham din 
robie, făcându-i să treacă nevătămaţi prin Marea Roşie, ai simbolizat în ei 
pe poporul celor mântuiţi prin sfântul Botez; iar la împlinirea timpului, Fiul 
tău unul-născut, Domnul nostru Isus Cristos, a fost botezat în apa 
Iordanului şi uns cu Duhul Sfânt; răstignit pe cruce, el a lăsat să iasă din 
coasta sa sânge şi apă; după înviere a poruncit apostolilor săi zicând:  
 
„Mergeţi şi predicaţi evanghelia la toate popoarele, botezându-le în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.  
 
Şi acum, Părinte Sfânt, priveşte cu iubire asupra Bisericii tale şi deschide 
izvorul sfântului Botez; revarsă în această apă, prin puterea Duhului Sfânt, 
harul Fiului tău preaiubit, pentru ca, prin taina Botezului, omul făcut după 
chipul şi asemănarea ta să fie curăţat de întinarea păcatului şi să învie ca o 
făptură nouă din apă şi Duh Sfânt.  

Celebrantul atinge apa cu mâna dreaptă şi continuă:  

C – Doamne, te rugăm să coboare în această apă puterea Sfântului Duh,  
pentru ca cei care prin ea vor primi taina Botezului, înmormântaţi fiind în  
moarte împreună cu Cristos, să învie împreună cu el la viaţa veşnică.  
Prin Cristos, Domnul nostru. 
T – Amin. 



CÉLÉBRATION DU BAPTÊME  
 
C – Mes frères, prions le Seigneur notre Dieu : qu’il fasse jaillir en cet enfant 
la grâce de la vie nouvelle. 

Bénédiction et invocation sur l’eau 

C – Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes 
sacrements, et au cours de l’histoire du salut, tu t’es servi de l’eau, ta 
créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême.  
 
Dès le commencement du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux 
pour qu’elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du 
déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l’eau y préfigurait 
également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants 
d’Abraham tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée 
de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé 
par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l’onction de l’Esprit Saint. 
Lorsqu’il était en croix, de son côté ouvert il laissa couler du sang et de 
l’eau ; et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples :  
 
« Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit. »  
 
Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la 
source du baptême. Que l’Esprit Saint donne, par cette eau, la grâce du 
Christ afin que l’homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé, par le baptême, 
des souillures qui déforment cette image, et qu’il renaisse de l’eau et de 
l’Esprit pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.  

Le célébrant touche l’eau de la main droite et dit :  

C – Pour que tout homme baptisé dans l’eau participe au mystère de la mort 
et de la résurrection de ton Fils, et lui ressemble parfaitement, Seigneur, 
sanctifie cette eau. 
T – Amen. 



Lepădarea de Satana şi mărturisirea credinţei 
 
Celebrantul se adresează părinţilor şi naşilor:  
 
C – Iubiţi părinţi şi naşi, copilul pe care l-aţi adus urmează acum să fie 
botezat. Dumnezeu, în iubirea sa, îi va da o viaţă nouă prin renaşterea din 
apă şi Duh Sfânt. Pentru ca viaţa dumnezeiască, pe care o primeşte în dar, 
să fie ocrotită împotriva păcatului şi să se dezvolte din zi în zi, vouă vă 
revine obligaţia de a-l educa în credinţa lui Cristos.  
 
Dacă, aşadar, în puterea credinţei voastre, sunteţi hotărâţi să împliniţi 
această obligaţie, amintindu-vă totodată de Botezul vostru, lepădaţi-vă de 
păcat şi mărturisiţi-vă credinţa în Isus Cristos, care este şi credinţa Bisericii, 
în care va fi botezat şi copilul vostru.  
 
Apoi îi întreabă: 
 
C – Vă lepădaţi de păcat, pentru a trăi în libertatea copiilor lui Dumnezeu?  
P şi N – Mă lepăd.  
 
C – Vă lepădaţi de ademenirile răului, pentru a nu ajunge sub stăpânirea 
păcatului?  
P şi N – Mă lepăd.  
 
C – Vă lepădaţi de Satana, începutul şi cauza oricărui păcat? 
P şi N – Mă lepăd. 

Celebrantul cere de la părinţi şi naşi întreita mărturisire de credinţă, zicând:  

C – Credeţi în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului şi al 
pământului? 
P şi N – Cred. 
 
C – Credeţi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, născut din Maria 
Fecioară, care a pătimit şi a fost îngropat, a invita din morţi şi şade la 
dreapta Tatălui? 
P şi N – Cred. 
 
C – Credeţi în Duhul Sfânt, sfânta Biserică Catolică, împărtăşirea sfinţilor, 
iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică? 
P şi N – Cred. 
 
C – Aceasta este credinţa noastră. Aceasta este credinţa Bisericii.  
Şi noi suntem fericiţi că o putem mărturisi în Isus Cristos, Domnul nostru.  
T – Amin. 



Renonciation à Satan et profession de foi 
 
Le célébrant s’adresse aux parents et parrains :  
 
C – Maintenant je m’adresse à vous, parents, parrain et marraine. Par le 
sacrement du baptême, l’enfant que vous présentez va recevoir de l’amour 
de Dieu une vie nouvelle : il va naître de l’eau et de l’Esprit Saint. Cette vie 
de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour 
grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la 
foi et si vous prenez la responsabilité de l’aider, je vous invite aujourd’hui, 
en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi 
en Jésus-Christ, la foi en l’Église, dans laquelle tout enfant est baptisé.  
 
Puis il demande : 
 
C – Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?  
P & P – Je le rejette.  
 
C – Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au 
mal ? 
P & P – Je le rejette.  
 
C – Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du 
péché ? 
P & P – Je le rejette. 

Le célébrant demande aux parents et aux parrains une profession de foi :  

C – Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 
terre ? 
P & P – Je crois. 
 
C – Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né 
de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité 
d’entre les morts et qui est assis à la droite du Père ? 
P & P – Je crois. 
 
C – Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle ? 
P & P – Je crois. 
 
C – Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Église que nous sommes fiers de 
proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur.  
T – Amen. 



Botezul 
 
C – Voiţi, aşadar, ca PRENOM să primească Botezul în credinţa Bisericii, 
credinţă pe care am mărturisit-o împreună? 
P şi N – Voim. 

Celebrantul botează copilul, zicând:  
 

 PRENOM,  
eu te botez  

în numele Tatălui  
şi al Fiului  

şi al Sfântului Duh. 

Ungerea cu sfânta crismă 
 
Celebrantul spune:  
 
C – Dumnezeu cel atotputernic, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care te-
a eliberat de păcat şi te-a renăscut din apă şi Duh Sfânt, el însuşi te unge cu 
untdelemnul mântuirii, pentru ca, făcând de acum parte din poporul său, să 
rămâi mădular al lui Cristos, preot, profet şi împărat, pentru viaţa veşnică.  
T – Amin. 
 
Celebrantul îl unge cu crismă în creştetul capului pe copil, fără să spună nimic. 

Înmânarea hainei albe  
 
Celebrantul spune:  
 
C – PRENOM, ai devenit o făptură nouă şi ai fost îmbrăcat cu Cristos. 
Această haină albă să fie semnul demnităţii tale; ajutat de cuvintele şi 
exemplul celor care te iubesc, păstreaz-o nepătată pentru viaţa veşnică.  
T – Amin.



Baptême 
C – Voulez-vous que PRENOM soit baptisé dans cette foi de l’Église que, tous 
ensemble, nous venons d’exprimer ? 
P & P – Oui, nous le voulons. 

Le célébrant baptise l’enfant : 
 

 PRENOM,  
je te baptise  

au nom du Père  
et du Fils 

et du Saint-Esprit. 
 
Onction avec le Saint Chrême 
Le célébrant dit :  
 
C – PRENOM, tu es maintenant baptisé : le Dieu tout-puissant, Père de 
Jésus, le Christ, notre Seigneur, t’a libéré du péché et t’a fait renaître de 
l’eau et de l’Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es 
membre du corps du Christ, et tu participes à sa dignité de prêtre, de 
prophète et de roi. Dieu te marque de l’huile du salut afin que tu demeures 
dans le Christ pour la vie éternelle.  
T – Amen. 
Le prêtre fait ensuite sans rien dire, sur le haut de la tête de l’enfant, une onction 
avec le saint chrême. 
 
Le vêtement blanc  
Le célébrant dit :  
 
C – PRENOM, tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le 
Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t’aident, 
par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, 
pour la vie éternelle.  
T – Amen.



Oferirea lumânării aprinse 
 
Celebrantul prezintă lumânarea pascală şi spune:  
 
C – Primiţi lumina lui Cristos.  
 
Unul aprinde de la lumânarea pascală lumânarea copilului.  
 
Apoi celebrantul spune: 

C – Vouă, părinţilor şi naşilor, vă este încredinţată această lumină, pe care 
trebuie să o întreţineţi aprinsă fără încetare. Aveţi grijă ca acest copil al 
vostru, luminat de Cristos, să trăiască totdeauna ca un fiu al luminii; şi, 
rămânând statornic în credinţă, să poată ieşi în întâmpinarea Domnului 
când va veni împreună cu toţi sfinţii în împărăţia cerului. 

RITUL ÎNCHEIERII 

C – Fraţilor preaiubiţi, acest copil, renăscut prin Botez, se numeşte şi este cu 
adevărat copilul lui Dumnezeu. Prin sfântul Mir el va primi plinătatea 
Duhului Sfânt; când se va apropia de altarul Domnului, el va lua parte la 
masa jertfei sale şi, înconjurat de mulţimea fraţilor, se va putea adresa lui 
Dumnezeu numindu-l „Tată!”.  
 
Acum, în numele lui, pătrunşi de spiritul unor adevăraţi copii ai lui 
Dumnezeu, acel spirit pe care l-am primit cu toţii, să ne rugăm împreună, 
aşa cum ne-a învăţat Domnul: 

 
Toţi împreună cu celebrantul spun:  

 
Tatăl nostru, care eşti în ceruri,  

sfinţească-se numele tău; 
vie împărăţia ta;facă-se voia ta,  
precum în cer aşa şi pe pământ.  

 
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi  

şi ne iartă nouă greşelile noastre,  
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.  

 
Şi nu ne duce pe noi în ispită,  
ci ne mântuieşte de Cel Rău. 



Le cierge allumé 
 
Le célébrant présente le cierge pascal en disant :  
 
C – Recevez la lumière du Christ.  
 
L’un des parents ou l’un des parrains allume le cierge de l’enfant au cierge pascal.  
 
Puis le célébrant dit :  

C – C’est à vous parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. 
Veillez à l’entretenir : que cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la 
vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, 
quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, 
avec tous les saints du ciel. 

RITE DE CONCLUSION 

C – Frères, par le baptême, cet enfant est né à la vie nouvelle. Il est appelé 
fils de Dieu. Il l’est vraiment, dans le Christ Jésus. Un jour, par la 
confirmation, il recevra en plénitude l’Esprit Saint. Un jour, il approchera de 
la table du Seigneur pour prendre part au repas de l’eucharistie, il donnera 
lui-même à Dieu le nom de Père, au milieu de ses frères chrétiens.  
 
Aujourd’hui, en son nom, dans l’Esprit reçu à notre baptême, disons 
ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée : 

 
Toute l’assemblée avec le célébrant :  

 
Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,  

pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

 
Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du Mal. 



Binecuvântarea 
 
Celebrantul o binecuvântează pe mama care ţine copilul în braţe, pe tată şi pe 
cei de faţă, spunând::  

C – Dumnezeu cel atotputernic, care prin Fiul său născut din Fecioara Maria 
a dat tuturor mamelor creştine fericita speranţă că fiii lor vor ajunge la 
viaţa de veci, el să te binecuvânteze pe tine, mamă, care eşti aici de faţă; şi 
precum astăzi aduci mulţumire pentru darul de a fi mamă, tot astfel, 
împreună cu copilul tău, să rămâi mereu recunoscătoare lui Dumnezeu, 
prin Isus Cristos, Domnul nostru.  
 
T – Amin. 
 
C – Dumnezeu cel atotputernic, care dăruieşte viaţa în timp şi în veşnicie, el 
să te binecuvânteze pe tine, tată al acestui copil; împreună cu soţia ta, să 
fiţi primii mărturisitori ai credinţei pentru copilul vostru, prin cuvânt şi 
faptă, prin Isus Cristos, Domnul nostru.  
 
T – Amin. 

C – Dumnezeu cel atotputernic, care ne-a renăscut din apă şi Duh Sfânt 
pentru viaţa veşnică, el să vă binecuvânteze din belşug pe voi toţi, pentru ca 
totdeauna şi pretutindeni să fiţi mădulare vii ale poporului său; şi tuturor 
celor de faţă să vă dăruiască pacea sa, prin Isus Cristos, Domnul nostru.  
 
T – Amin. 
 
C – Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl şi Fiul şi Sfântul 
Duh.  
 
T – Amin. 
 
C – Celebrarea Botezului s-a sfârşit, mergeţi în pace.  
 
T – Mulţumim lui Dumnezeu. 



Bénédiction 
 
Le célébrant bénit la mère qui tient l’enfant dans ses bras, puis le père et enfin 
les fidèles :  

C – Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui 
croient en lui : il leur donne l’espérance que leurs enfants vivront de la vie 
éternelle qui resplendit déjà en eux ; qu’il bénisse maintenant celle qui 
vient d’être mère : elle rend grâce pour son enfant, qu’elle demeure 
toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 
T – Amen. 
 
C – Dieu est le Père de tous les hommes : il donne la vie terrestre et la vie 
du ciel ; qu’il bénisse le père de ce baptisé afin que, par l’exemple et la 
parole, il soit lui-même, avec son épouse, le premier témoin de la foi pour 
leur enfant, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 
T – Amen. 

C – Que le Seigneur tout-puissant, Dieu qui nous a fait renaître de l'eau et 
de l'Esprit pour la vie éternelle, comble de bénédictions les fidèles ici 
réunis: qu'ils soient toujours les membres vivants de son peuple. 
 
T – Amen. 
 
C – Que Dieu tout-puissant vous bénisse. Père, Fils et Saint-Esprit.  
 
T – Amen. 
 
C – Allez dans la paix du Christ.  
 
T – Nous rendons grâce à Dieu. 



CONSÉCRATION À LA SAINTE VIERGE 

Le prêtre, suivi des parents qui portent l’enfant, et les fidèles, se rendent à l’autel 
de la Sainte Vierge. Les parents déposent l’enfant sur l’autel (ou bien la marraine 
devant l’autel le tient entre ses bras).  
 
Puis le père et la mère, agenouillés devant l’autel, récitent la prière suivante : 

Sainte Vierge Marie, vous que Jésus nous a donnée comme mère au 
calvaire, nous vous présentons cet enfant que Dieu nous a confié.  
 
Par le baptême, il est devenu frère de Jésus-Christ : nous vous 
l’offrons, nous vous le consacrons, nous le confions à vos soins, à 
votre tendresse et à votre vigilance maternelles.  
 
Que par votre intercession Dieu le protège dans son corps et le 
défende dans son âme ; s’il venait à s’égarer, poursuivez-le de votre 
amour maternel, et amenez-le pour qu’il obtienne de votre Fils le 
pardon et renaisse à la vie.  
 
Et nous, son père et sa mère, aidez-nous dans la tâche que nous 
aurons désormais à remplir auprès de lui. Aidez-nous à lui 
transmettre les enseignements de la foi, à lui apprendre à vivre 
selon la loi du Christ, afin qu’un jour nous soyons tous réunis dans 
la maison du Père, dans l’intimité de votre Fils, et dans la joie du 
Saint-Esprit. 

T – Amen 

 










