Arhiepiscopia Ortodoxă Română
din cele două Americi

FORMULAR PENTRU TAINA SFÂNTULUI
BOTEZ ŞI A MIRUNGERII
Numele persoanei ce va fi botezată ________________________________
Data de naştere _____________Locul naşterii ______________________
Numele tatălui _____________________________________________
Numele mamei _____________________________________________

Taina
Sfântului
Botez

Adresa ___________________________________________________
___________________________________________________

Îndrumări practice

Numărul de telefon (acasă) ______________ (celular) _________________
E-mail ___________________________________________________
Numele naşilor _____________________________________________
Adresa ___________________________________________________
___________________________________________________
Numărul de telefon (acasă) ______________ (celular) _________________
E-mail ___________________________________________________
Data propusă pentru botez ______________________________________
Preotul oficiant ______________________________________________
Numărul de înregistrare ___________

Arhiepiscopia Ortodoxă Română
din cele două Americi
5410 N. Newland Ave., Chicago, IL 60656
Tel: 773-774-1677; Fax: 773-774-1805
E-mail: contact@romarch.org

Taina Sfântului Botez
Alte informaţii folositoare:
• Naşii trebuie să fie ortodocşi în
bună rânduială.
Pentru Taina Sfântului Botez,
naşii trebuie să aducă la
Biserică următoarele:

 o lumânare mare (împodobită cu

flori);

 un prosop

mare alb pentru
înfăşarea copilului;
 un prosop

şi un săpun pentru preot;

• o panglică albă (faşă) sau o batistă;
• o cruciuliţă cu lănţisor de aur sau de
argint;
• haine albe noi;
• o sticlă de ulei de măsline;
 o iconiţă care va fi sfinţită şi va

rămâne a copilului (în special Sfântul
al cărui nume îl poartă;)
• o copie după certificatul de naştere.

• La biserică se găseşte o masă pe
care copilul este dezbrăcat înainte
de a fi botezat. Pentru a se simţi cât
mai confortabil pe această masă,
părinţii sunt rugaţi să aducă o
păturică pe care va fi aşezat copilul.
• Părul tuns după botez nu se
păstrează, fiind prima jertfă către
Dumnezeu din partea celui nou
botezat.
• Pentru că în Statele Unite Biserica
se autoadministrează, pentru botez
se sugerează o contribuţie de $200
care se încadrează în regim de „tax
exempt donation.” Onorariul
pentru preot şi cântăreţ nu se
încadrează în acest regim.
• Naşii sunt cei care vor citi în
timpul slujbei Crezul; de aceea vă
rugăm să vă familiarizaţi cu această
mărturisire pentru a fi uşor de citit
în faţa întregii asistenţe de la
Biserică.

Simbolul Credinţei
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl
atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al
pământului, al tuturor celor văzute şi
nevăzute.
Şi într-unul Domn Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Care din Tatăl S-a născut mai înainte
de toţi vecii; lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de
o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
făcut;
Care, pentru noi oamenii şi pentru
a noastră mântuire, S-a pogorât din
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul
Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a
făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele
lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a
îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după
Scripturi;
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a
dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină să judece viii şi
morţii, a Cărui împărăţie nu va avea
sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de
viaţă Făcătorul, Care din Tatăl
purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi
cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
grăit prin prooroci.
Într-una, sfântă, sobornicească şi
apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea
păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

