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TRIODUL - CĂLĂUZĂ DUHOVNICEASCĂ SPRE
ÎNVIERE
Începând cu Duminica vameşului şi a fariseului, calendarul ortodox
consemnează intrarea în perioada premergătoare Paştilor. Numită după cartea
în care sunt redate, pe larg, slujbele bisericeşti din acest răstimp, perioada
Triodului se distinge prin specificul profund duhovnicesc şi de pocăinţă al
conţinutului liturgic, toate pregătindu-ne pentru patimile Mântuitorului Hristos,
dar mai ales pentru Învierea Sa. Această perioadă se poate asemăna cu un
urcuş spiritual al fiecăruia dintre noi, un urcuş spre Înviere. Etimologic, cuvântul
„triod“ provine din grecescul triodion , format din cuvintele „tria“ (trei), şi „odi“
(odă), adică cântare în trei ode/strofe.
Spiritualitatea ortodoxă ne cheamă să trăim bucurii felurite de la o sărbătoare
la alta, de la un timp liturgic la altul, bucurii care dau varietate şi strălucire vieţii
creştinului şi care, totodată, sunt chemări spre un urcuş spiritual din ce în ce mai
înalt. Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, se împarte în trei mari
perioade cu dată de început variabilă, în funcţie de data Sfintelor Paşti: perioada
Triodului - care începe cu trei săptămâni înainte de Postul Mare, durează până în
Sâmbăta Paştilor, având 10 săptămâni; perioada Penticostarului - care începe
din Duminica Învierii şi durează până la Duminica tuturor Sfinţilor (prima după
Pogorârea Sfântului Duh) - şi perioada Octoihului - cea mai lungă perioadă a
anului bisericesc, ea începând odată cu Postul Sfinţilor Apostoli şi ţinând până la
începutul Triodului din următorul an.

În viaţa Bisericii, Triodul are două sensuri:
În privinţa însemnătăţii duhovniceşti a acestor perioade, timpul Octoihului
reliefează activitatea învăţătorească a Mântuitorului, perioada Triodului Îl are în
vedere pe Hristos ca Preot şi Jertfă în acelaşi timp, iar Penticostarul, inaugurat de
sărbătoarea Învierii, ni-L prezintă pe Mântuitorul ca Biruitor al morţii, în slujirea de
Împărat al tuturor.
Triodul este una dintre cele trei mari perioade ale anului liturgic. Numită şi
perioada prepascală, Triodul precedă perioada Penticostarului (opt săptămâni de
la Paşti) şi urmează perioadei celei mai lungi, Octoihul. Timpul Triodului ţine de la
Duminica vameşului şi fariseului şi până în Sâmbăta Mare (înainte de Paşti), în
total 10 săptămâni care ne pregătesc şi ne provoacă la o sinceră cercetare de sine
şi la un serios demers al întregii noastre fiinţe pentru întâlnirea şi vieţuirea cu şi în
Hristos Cel răstignit şi înviat.
Triodul este şi cartea de cult care cuprinde cântările, citirile şi regulile tipiconale
din perioada liturgică a Triodului. Denumirea cărţii provine de la numărul odelor
(cântărilor) din canoanele Utreniei acestei perioade. Spre deosebire de
canoanele cuprinse în cartea Octoihului şi în Minei (ce cuprinde slujbele sfinţilor
din fiecare lună), în Triod acestea nu sunt formate din opt (nouă) ode ci, de regulă,
numai din trei. Compunerea celor mai multe canoane ale Triodului a fost făcută de
Sfântul Teodor Studitul (†826) şi de fratele acestuia Iosif Studitul (†830), care au
completat cântările mai vechi ale Sfinţilor Cosma al Maiumei şi Andrei Criteanul,
din secolul al VIII-lea.
(Arhim. Chiril Lovin http://ziarullumina.ro/triodul-calauza-duhovniceascaspre-Inviere-34715.html)

ODOARELE SFINTE DE LA CATEDRALA
ARHIEPISCOPALĂ DIN ROMAN AU POPOSIT LA BACĂU
În protopopiatul Bacău, sărbătoarea cinstirii “treimii de arhierei” a început încă
din seara zilei de vineri, 27 ianuarie, când la Parohia
„Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Bacău au fost aduse cu
binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului și Bacăului, de către Pr. Arhim. Andrei Ioniță,
mare ecleziarh al catedralei “Sf. Cuv. Parascheva” din
Roman, spre închinare, în orașul de pe Bistrița, racla cu
Sfintele Moaște și icoana Maicii Domnului “Pantanassa”, copie fidelă după cea de
la Mănăstirea Vatopedi din Muntele Athos.
Racla cu Sfintele Moaște și Icoana Maicii Domnului „Pantanassa” au fost
2

întâmpinate de P.C. Părinte Costică Busuioc, protopopul de Bacău, împreună cu
P.C. Pr. paroh Aurel Cârlan și alături de un sobor de preoți. Aceștia au fost
înconjurați de mulțime de credincioși și de un grup de copii de la Școala
Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău.
Odoarele sfinte au fost apoi așezate într-un baldachin special amenajat în
interiorul bisericii.
După primirea și așezarea în lăcașul de cult a Odoarelor Sfinte, Părintele
Ecleziarh a explicat importanța aducerii Sfintelor Moaște cu ocazia hramului
parohiei, explicând totodată semnificația pomenirii celor trei Sfinți Părinți ai
Ortodoxiei.
Evenimentul duhovnicesc a continuat cu oficierea Tainei Sfântului Maslu
pentru toți credincioșii suferinzi sufletește și trupește prezenți.
PC Pr. Costică Busuioc, Protopop de Bacău a ținut un emoționant cuvânt de
învățătură arătând importanța cinstirii sfinților care prin pilda curată a vieții lor au
devenit modele demne urmat.
La final, Pr. paroh Aurel Cârlan a mulțumit IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim
pentru înalta binecuvântare de a oferi aceste odoare sfinte spre închinare și
cinstire de către enoriașii parohiei.
sursa: http://protoieriabacau.ro/odoarele-sfinte-de-la-catedralaarhiepiscopala-din-roman-au-poposit-la-bacau/

SEARĂ DE RUGĂCIUNE ŞI PRIVEGHERE LA BISERICA
„SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU
Duminică 29 ianuarie a.c., cu binecuvântarea IPS
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, parohia
din Bacău care îi are ocrotitori pe cei trei mari corifei şi
luceferi ai Bisericii noastre Ortodoxe Sf. Vasile cel Mare,
Sf. Grigorie Teologul şi Sf. Ioan Gură de Aur a continuat
şirul de manifestări religioase şi culturale ce se desfăşoară în aceste zile cu
prilejul hramului, care vor culmina cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie din ziua
de luni, 30 ianuarie.
La invitaţia Părintelui paroh Aurel Cârlan, un sobor de preoţi în frunte cu PC
Părinte Costică Busuioc, Protoiereu al Protopopiatului Bacău, au săvârşit slujba
Vecerniei unită cu Litia, rugându-se împreună cu dreptmăritorii creştini prezenţi la
acest eveniment duhovnicesc şi cultural.
La sfârşitul slujbei, PC Părinte Protoiereu Costică Busuioc a rostit un frumos
cuvânt de învăţătură legat de Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al
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pictorilor bisericeşti, având titlul sugestiv „Icoana, reprezentarea cerului pe
pământ”. Ca un fir roşu al celor prezentate cu elocvenţă de către părintele
protoiereu sunt următoarele idei: „Fiecare icoană este parte din cer pentru fiecare
dintre noi, este chipul celor cereşti pentru noi pământenii, care suntem doar într-o
călătorie spre cer. Patria noastră nu este aici pe pământ, destinaţia nostră este
cerul”.
sursa: http://protoieriabacau.ro/seara-de-rugaciune-si-priveghere-la-bisericasfintii-trei-ierarhi-din-bacau/

PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU ŞI-A
SĂRBĂTORIT OCROTITORII
Săptămâna duhovnicească desfăşurată în
Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău s-a
încheiat odată cu săvârşirea Sfintei Liturghii în
ziua hramului, adică pe 30 ianuarie.
Numeroşi credincioşi au participat la Sfânta
şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită de un sobor
alcătuit din 12 preoţi şi un arhidiacon, având
drept protos pe delegatul IPS Ioachim, părintele arhimandrit Andrei Ioniţă, mare
eclesiarh al catedralei arhiepiscopale din Roman, alături de care a slujit şi
părintele protoiereu al Protopopiatului Bacău, Costică Busuioc.
Întrucât această Parohie desfăşoară pe lângă programul liturgic bogat şi
numeroase activităţi cultural-catehetice şi social-filantropice, având şi un centru
polifuncţional în construcţie, încercând să se răspundă necesităţilor crescânde,
părintelui paroh Aurel Cîrlan i s-au alăturat în
slujire părintele Flavius-Mihai Balaban şi
părintele Marian Gliga, urmând ca în chipul
slujirii Sfinţilor Trei Ierarhi să dinamizeze, să
continue şi să amplifice lucrările pastoralmisionare deja existente.
La sfârşitul slujbei, părintele arhimandrit
Andrei Ioniţă a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, evocând vieţile şi activităţile
numeroase ale Sfinţilor Trei Ierarhi, icoane şi modele pentru întrega suflare
creştină, indiferent de vârsta şi profesia fiecăruia.
sursa: http://protoieriabacau.ro/parohia-sfintii-trei-ierarhi-din-bacau-si-asarbatorit-ocrotitorii/
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PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU
ÎN VIZITĂ LA PRO FAMILIA
Vineri, 10 februarie 2017, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului şi Bacăului, Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din
Bacău a oferit sprijin duhovnicesc, moral şi material
copiilor şi tinerilor aflaţi într-unul din Centrele rezidenţiale
„Pro-Familia” din Bacău.
Părintele paroh Aurel Cîrlan împreună cu preoţii slujiori Flavius Balaban şi
Marian Gliga („Sfinţii Trei Ierarhi”
Bacău), Ierom. Vitalie (Mănăstirea
„Acoperământul Maicii Domnului” Valea Budului), Pr. Iulian Popa (Podiş), Pr.
Justinian Cimpoeru (Capela Colegiului „M. Eminescu” Bacău) şi Pr. Florentin
Vornicelu (Mărgineni), cu prilejul Zilei Internaţionele a Bolnavului au vizitat
Centrul rezidenţial „Pro-Familia”, alăturându-se astfel tuturor parohiilor din
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului care au desfăşurat zilele acestea Programul
Social Eparhial „Bolnav am fost şi M-aţi cercetat”.
Pentru toţi cei prezenţi alinarea a venit în primul rând prin rugăciune, întrucât
s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu, apoi s-au binecuvântat camerele prin stropirea
cu apă sfinţită, s-a rostit un scurt cuvânt în care a fost inclus şi mesajul de
îmbărbătare alcătuit de IPS Ioachim, iar la sfârşitul întâlnirii s-au împărţit daruri ce
au constat în fructe şi produse de panificaţie provenite de la brutăria Centrului
Eparhial, „Betleem casa pâinii”.
În cazul în care vor există persoane dornice să sprijine pe viitor acest Centru
rezidenţial „Pro-Familia”, adăugăm faptul că este situat în oraşul Bacău, strada
Ştefan cel Mare, nr. 18 Bis şi are în grija sa un număr de 88 de copii cu vârste
cuprinse între 1 şi 22 de ani, Şef Centru fiind doamna Florentina Prichici.
(Pr. Flavius Balaban)
sursa: http://protoieriabacau.ro/parohia-sfintii-trei-ierarhi-din-bacau-in-vizitala-pro-familia/

CONFERINŢĂ
În cadrul întâlnirilor duhovniceşti organizate de parohia „Sfinţii Trei Ierarhi”,
duminică 19 martie 2017 ora 17:00 (Duminica Sfintei Cruci), vom avea invitat pe
distinsul Preot Prof. Univ. Dr. Ioan-Cristinel Teşu, profesor al catedrei de
Spiritualitate Ortodoxă: Ascetică şi Mistică din cadrul Facultătăţii de Teologie
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Preacucernicia sa va susţine conferinţa cu
tema „CRUCEA VIEŢII OMENEŞTI”. Vă aşteptăm cu drag!
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PUTEȚI DECIDE PENTRU CEI 2% DIN IMPOZIT
Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil poate dispune
direcţionarea a 2% din impozitul pe venit plătit statului, către orice organizaţie nonguvernamentală (asociaţie, fundaţie sau unitate de cult). Practic în acest fel
dumneavoastră transmiteţi statului modul în care doriţi să fie cheltuită o parte din
impozitul dumneavoastră pe venit. Atenţie, această sumă nu reprezintă o
sponsorizare sau donaţie ci este, în esenţă, o parte a impozitului pe venit deja
achitat, care poate fi direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către entitatea
dorită de acesta.
Dacă doriţi să sprijiniţi activitatea Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău prin
redirecţionarea a 2% din impozitul pe care l-aţi plătit statului pentru salariul din
anul 2016
 Nu vă costă nimic
 Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public, deci al dumneavoastră
 Ajutaţi implicit la desfăşurarea activităţilor pastorale, misionare, sociale şi
culturale în parohia noastră
(Vă rugăm să cereţi formularul de la pangar)
VĂ MULŢUMIM!!!
BUNUL DUMNEZEU SĂ VĂ RĂSPLĂTEASCĂ

AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL-CULTURAL-DUHOVNICESC
AL PAROHIEI
Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini, în măsura dorinţei şi a posibilităţilor de
care dispuneţi dumneavoastră personal, firma sau
instituţia pe care o reprezentaţi, la edificarea
aşezământului social-cultural-duhovnicesc al parohiei.
Puteţi face donaţii în contul BCR
RO49RNCB0026030901820001 Parohia "Sfinţii Trei
Ierarhi”
Cu nădejde în rugăciunile şi jertfa dumneavoastră, de la noi mulţumiri iar de la
Dumnezeu mare binecuvântare.
Cu respect şi smerenie,
Preot Paroh Aurel Cîrlan
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SENSUL SUFERINŢEI
(continuare din numărul anterior)
Noi toţi suntem în suferinţă: suferinţe trupeşti unii, alţii sufleteşti, alţii şi trupeşti,
şi sufleteşti. Dar toţi suntem în suferinţă, pentru că cea mai mică urmă de păcat
sau de patimă în noi provoacă suferinţă. De multe ori ne amăgim cu suferinţa, că
nu ne doare aşa tare, să zic, fizic, ceva, dar sufleteşte suntem neaşezaţi,
neliniștiți, avem o mâhnire, o neîmplinire. Și de cele mai multe ori nu reuşim să
înţelegem acest lucru, că toţi suntem bolnavi, toţi suntem în suferinţă. Când un om
este mânios, de exemplu, şi ni se adresează într-un mod foarte neplăcut, care
este primul nostru gând? „Uite ce-mi face omul ăsta!”. Dar nu-ţi face ţie rău, își
face lui rău, este un om care-şi exprimă suferinţa, este un suflet bolnav. Noi ar
trebui să avem fiecare față de aproapele nostru permanent o atitudine de
compasiune, pentru că toţi suferim. Sunt puţini cei care nu au suferinţe numai
Sfinţii sunt fără suferinţe, dar și ei suferă pentru suferinţa noastră. De aceea
trebuie să avem o atitudine de compasiune, de empatie, să înţeleg ce este cu cel
de lângă mine, să înţeleg că este în suferinţă, că are o boală sufletească.
Mândria, de exemplu, este o boală sufletească păi mândria cred că o avem toţi!
Cine poate să spună că nu are mândrie? Poate nu așa manifestă, dar ea este
acolo. Fiecare are iubire de sine, are un orgoliu. De ce, când cineva ne spune un
cuvinţel care nu ne convine, tresare ceva acolo, în noi, imediat? Asta este
mândrie. Și toţi suntem bolnavi, toţi suntem în suferinţă…
Eu întâlnesc oameni de toate categoriile sociale și de toate vârstele şi din toate
mediile, şi nu am cunoscut pe nimeni care să nu aibă cel puţin o mică suferinţă.
Mulţi, poate, sunt anesteziaţi şi nu-şi dau seama, dar toţi cei din jurul nostru au
suferinţe. Mai sunt și oameni care sunt aşezaţi duhovniceşte dar şi acolo este o
luptă, pentru că lupta cu păcatul nu încetează niciodată, până în ultima clipă a
vieţii. Căderea ne ameninţă permanent. Chiar dacă suntem într-un echilibru, tot
putem cădea. Trebuie să înțelegem că fiecare este într-o luptă, fiecare are un
traseu duhovnicesc. Noi însă nu avem această înţelegere, nu avem dragoste unul
față de altul, suntem tot timpul pe picior de război cu cel de lângă noi, pentru că noi
suntem bolnavi, ei sunt bolnavi; noi suntem în suferinţă, ei sunt în suferinţă.
Caracteristica lumii de astăzi este suferinţa de fapt, de la Cădere încoace, dar
parcă în lumea asta modernă oamenii suferă din ce în ce mai mult. Relaţiile dintre
oameni se degradează, pentru că avem egoismul acesta care ne macină. Și când
omul suferă, tinde să-şi vadă suferinţa lui mai mare decât pe-a celuilalt, şi se
comportă ca atare: cere ajutor şi nu mai oferă nimic.
(ultima parte în numărul viitor) - sursa: cuvantul-ortodox.ro
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PROGRAM LITURGIC
Duminică şi în sărbători:
orele 8:00-11:30 - Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 17:00-18:30 - Paraclisul Maicii Domnului
Luni:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Miercuri:
orele 8:00-9:00 - Sfânta Liturghie
orele 17:00-18:30 - Sfinţirea apei celei mici şi rugăciuni de sănătate
Vineri:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă:
orele 8:00-9:00 - Sfânta Liturghie, Parastase
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