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Publicaţie lunară a parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” - Bacău
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CONCERT CARITABIL DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim,
Protopopiatul Bacău și Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” - Bacău, au organizat în ziua
de 8 martie, în incinta Centrului comercial „Arena Mall” din Bacău cea de-a doua
ediție a Concertului „Inimă de mamă”, cu prilejul Zilei Internaționale a femeii.
La acest eveniment, tinere talente și-au exprimat prin cânt, dans, emoție și
trăire, cele mai alese sentimente de prețuire pentru mamă.
În bogatul program artistic, au interpretat un
repertoriu de cântece şi elevii Școlii gimnaziale „Mihai
Drăgan” - Bacău, care, sub coordonarea d-lui profesor
Mugur Neuman, alcătuiesc un grup vocal în cadrul
Centrului Social-cultural „Sfinții Martiri Brâncoveni”, de
la Parohia „Sfinți Trei Ierarhi” - Bacău.
Cei prezenți au putut admira și expoziția de picturi, icoană pe lemn și sticlă,
realizate de către elevii Școlii Populare de Arte și Meserii.
La final, Părintele Costică Busuioc, Protopop al Protoieriei Bacău, a transmis
mesajul de binecuvântare și de considerație adresat de către ierarhul
Romanului și Bacăului celor care s-au implicat în organizarea evenimentului și
celor omagiate astăzi.
Părinții Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi”: pr. Aurel Cârlan, pr. Flavius Mihai
Balaban și pr. Marian Gliga au oferit domnișoarelor și doamnelor prezente flori,
un pliant cu poemul „Inimă de mamă” alcătuit de IPS Arhiepiscop Ioachim și
foaia parohială „Cuvânt ortodox”.
Fondurile strânse în cadrul acestui concert caritabil vor fi utilizate pentru a

oferi un sprijin mamelor și nou-născuților din cadrul Secției de Maternitate a
Spitalului Județean Bacău, precum și femeilor private de libertate din
Penitenciarul Bacău.
Articolul integral pe http://epr.ro/concert-caritabil-de-ziua-internationalafemeii

PROIECT SOCIAL-CULTURAL LA PAROHIA
„SF. TREI IERARHI” DIN BACĂU
Cu binecuvântarea IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului,
în perioada 8-14 martie 2017, în cadrul Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău, sub
coordonarea Protopopiatului Bacău, s-a desfăşurat Proiectul social-cultural
„Inimă de mamă”.
În data de 8 martie a.c., în incinta Complexului comercial Arena Mall din Bacău,
a avut loc cea de-a doua ediție a Concertului „Inimă de mamă”, dedicat Zilei
Internaţionale a Femeii. Fondurile şi bunurile strânse în urma acestui concert
caritabil au fost folosite pentru a oferi o mângâiere mamelor, copiilor și nou născuților.
Astfel, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Bacău au fost sprijiniţi douăzeci şi unu de copii de la
Secţia de Pediatrie, cincizeci şi şapte de nou-născuţi,
împreună cu mamele lor, din cadrul Maternităţii
Bacău, precum şi douăzeci de femei private de
libertate din cadrul Penitenciarului Bacău. Aceştia au
primit bunuri necesare pentru uzul personal, cărţi de rugăciune, iconiţe, flori şi
produse de patiserie de la brutăria „Betleem” a Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului.
„Aducem mulţumiri Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim,
PC Pr. Protoiereu al Bacăului, Costică Busuioc, doamnei prof. Maria Şalaru,
grupului de tineri de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii, doamnei prof. Mariana
Tănase de la Clubul “Neghiniţă”, domnului prof. Mugur Neuman, grupului vocal de
la Centrul de Cateheză „Bunavestire” al parohiei noastre, părinţilor şi tuturor
credincioşilor care ne-au fost alături pentru a aduce bucurie în suflete prin această
operă caritabilă”, a declarat părintele paroh, Aurel Cîrlan.
sursa: http://epr.ro/proiect-social-cultural-la-parohia-sf-trei-ierarhi-din-bacau
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SLUJBE DE POMENIRE PENTRU DEŢINUŢII POLITICI
ANTICOMUNIŞTI ÎN PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” DIN
BACĂU
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte
Arhiepiscop Ioachim, în zilele de 9, 11 şi 12 martie 2017,
preoţii Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău au săvârşit
slujbe de pomenire în memoria celor care au suferit în
timpul prigoanei comuniste.
Răspunzând îndemnului Patriarhiei Române şi
având binecuvântarea Arhipăstorului Ioachim, cei trei preoţi ai Parohiei „Sfinţii
Trei Ierarhi” din Bacău (pr. paroh, Aurel Cîrlan, pr. Marian Gliga şi pr. Flavius
Balaban) au oficiat slujbe de pomenire pentru cei care au sfȃrșit în închisorile
comuniste, devenind astfel mucenici şi apărători ai Ortodoxiei.
Deoarece 9 martie ziua de pomenire a celor 40 de Sfinţi Mucenici din Sevastia
a fost aleasă drept zi de cinstire a mărturisitorilor care au pătimit sub dictatura
comunistă, la sfârşitul Sfintei Liturghii a fost săvârşit un parastas pentru apărătorii
Ortodoxiei care au murit în lagăre și în închisori, pentru apărarea credinței
strămoșești, pentru demnitatea și libertatea poporului român.
Sâmbătă, 11 martie 2017, la Centrul Rezidenţial „Pro Familia”, aflat în grija
spirituală a Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi”, situat în str. Ştefan cel Mare, nr. 18 bis, sa săvârşit o altă slujbă de pomenire. Copiii instituţionalizaţi din cadrul
D.G.A.S.P.C. Bacău au primit cu bucurie vizita preoţilor însoţiţi de voluntari şi
tineri, ce au adus o rază de bucurie şi speranţă prin rugăciune, cântec, daruri
materiale, dar şi alimente, cele mai apreciate fiind sarmalele de post şi produsele
de patiserie provenite de la brutăria „Betleem Casa Pâinii” a Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului.
„Patru tineri adolescenţi îmbrăcaţi în costume naţionale au avut prilejul să ne
încânte cu câteva minunate cântari, iar noi am fost plăcut surprinşi, când în
acelaşi timp ne-au împărţit şi cadouri, iar pe lângă acestea am degustat sarmale
şi fasole bătută «ca la mama acasă»”, a declarat tânărul Cosmin Ştefan Niţă,
rezident al Centrului Pro-Familia.
"Duminică, 12 martie 2017, a fost oficiată o altă slujbă de pomenire în Biserica
„Sfinţii Trei Ierarhi”, în cadrul Sfintei Liturghii, la care au participat numeroşi
credincioşi. Aceştia s-au bucurat de programul artistic susţinut de grupul vocal din
cadrul parohiei şi al Centrului cultural-catehetic „Sfinții Martiri Brâncoveni”,
coordonaţi de către doamna profesor de religie, Mirela Cîrlan, alături de domnul
profesor Mugur Neuman (referent artistic), din cadrul Şcolii Gimnaziale „Mihai
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Drăgan”, Bacău. Cu acest prilej a fost lansat CD-ul cu titlul „În căutarea primăverii”.
La final, pentru a cinsti Ziua Internaţională a Femeii, au fost împărţite flori tuturor
doamnelor şi domnişoarelor aflate în biserică", a declarat pr. paroh, Aurel Cîrlan.
sursa: http://epr.ro/slujbe-de-pomenire-pentru-detinutii-politici-anticomunistiparohia-sfintii-trei-ierarhi-din-bacau

DOUĂ EVENIMENTE DUHOVNICEȘTI-MISIONARE INEDITE ÎN
PROTOIERIA BACĂU
Cu prilejul „Anului omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor şi al pictorilor bisericeşti” şi al „Anului
comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor
Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”,
dar și a cinstirii Sfintei Crucii din Duminica a III-a din
Postul cel Mare, cu binecuvântarea și participarea IPS
Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, în Protopopiatul Bacău au
avut loc două evenimente duhovnicești-misionare inedite.
Sub coordonarea Pr. Costică Busuioc, protopop al Protoieriei Bacău, parohiile
„Sfinţii Trei Ierarhi”, „Lazaret” şi „Sf. Andrei Criteanul”, sprijinite de parohiile din
partea de Nord a Bacăului („Sf. Nicolae”, „Învierea Domnului”, „Șerbănești”,
„Gherăieşti” I şi II) au organizat duminică, 19 martie a.c., în premieră pentru orașul
Bacău, procesiunea „LA UMBRA CRUCII TALE”.
Sfânta Cruce adusă vineri de la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Cuvioasă
Parascheva” din Roman a fost purtată în procesiune în după amiaza zilei de
duminică, de către un sobor de preoţi şi câteva sute de credincioşi, pe un traseu
bine stabilit, de la biserica parohiei „Lazaret”, spre biserica parohiei „Sf. Trei
Ierarhi” din municipiul Bacău. Parteneri de nădejde al acestui eveniment au fost
Primăria Bacău, IPJ Bacău și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun”
Bacău.
Mulțimea creștinilor a pornit în procesiune cu Sfânta Cruce însoțiți de tineri ce
au interpretat cântări religioase și au purtat steagurile eparhiei și tricolore. Odată
ajunși în fața bisericii „Sfinții Trei Ierarhi”, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a
binecuvântat pelerinii participanți și a purtat Sfânta Cruce, pe care personal a
așezat-o în Sfânta Biserică, după care a înălțat rugăciuni și a rostit un cuvânt de
învăţătură:
„Astăzi am simțit această efervescență spirituală pe care frățiile voastre o
creați împreună cu preoții care răspund la nevoile spirituale ale dumneavoastră.
Ați făcut un eveniment unic în felul său. În această zi închinată Sfintei Cruci,
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semnul identității noastre, care este așezată cu cinste pe turlele bisericilor și
ocrotește somnul celor de sub glie, părinți și frați ai noștri, este purtată în mâinile
credincioșilor și în casele lor, pentru că este semnul Fiului lui Dumnezeu.
Iată, de la copilași până la cei bătrâni au urmat semnul acesta de biruință în
procesiunea care s-a organizat și fiecare se regăsește în crucea sa și dă slavă lui
Dumnezeu pentru că a putut să poarte Crucea pe care Hristos a ales-o pentru el
în lumea aceasta. Crucea să vă fie izvor de întărire care adapă setea frățiilor
voastre de infinit, să fie acea binecuvântare pe care a adus-o Cerul asupra
noastră a tuturor de pe pământ și văzând acest semn să ne încurajăm unii pe alții
pentru a duce mai departe calea”, a subliniat Ierarhul.
După acest moment, preotul paroh Aurel Cîrlan a mulțumit Ierarhului pentru
prezența în mijlocul parohienilor și pentru binecuvântările revărsate asupra
tuturor pelerinilor prezenți la frumosul eveniment.
A urmat conferința „CRUCEA VIEȚII OMENEȘTI”, susținută de către Pr. prof.
univ. dr. Ioan Cristinel Teșu, de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” Iași,
la care părintele protoiereu Costică Busuioc a rostit un cuvânt introductiv.
În deschiderea serii a cântat grupul vocal-intrumental „Suflet Românesc”,
urmat de grupul de tineri formați de către doamna profesoară Maria Şalaru.
În pauza conferinţei, părintele Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial, a
interpretat două cântări religioase specifice Postului Mare, după care a urmat
recitalul grupului vocal al Centrului cultural-catehetic al parohiei „Sfinţii Trei
Ierarhi”, condus de domnul profesor Mugur Neuman.
sursa: http://epr.ro/doua-evenimente-duhovnicesti-misionare-inediteprotoieria-bacau

COPIII PAROHIEI „SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU SUNT
„PENTRU VIAŢĂ”
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, în data
de 21 martie a.c., 17 elevi din cadrul Şcolii gimnaziale
„Mihai Drăgan” din Bacău, însoţiţi de către doamna
profesor de religie Mirela Cîrlan, au vizitat biserica „Sfinţii
Trei Ierarhi”.Aceşti copii au venit de fapt într-o vizită de
lucru, deoarece au participat la un atelier în care au desenat atât pe hârtie cât şi pe
asfalt, scriind mesaje în sprijinul mamelor şi al copiilor, de susţinere a familiei şi de
perpetuare a vieţii, arătând astfel „importanța și sensul creștin al vieții umane”. La
sfârşitul întâlnirii, surprinzătoare a fost ideea celor mai tineri mărturisitori „provita” de a se fotografia sub Sfânta Cruce a Catedralei Arhiepiscopale din Roman,
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purtând toţi cruci în mâini, întrucât după cum bine se ştie Sfânta Cruce mai este
numită şi „Pomul Vieţii”.
Mesajele şi desenele realizate de copii vor fi purtate la „Marşul pentru viaţă” de
către participanţii parohiei „Sf. Trei Ierarhi”, fiind însoţiţi de către PC pr. paroh Aurel
Cîrlan, pr. Marian Gliga şi pr. Flavius Balaban. Acest marş va fi organizat în oraşul
Bacău pe 25 martie 2017 de către Asociaţia Studenţi pentru viaţă, ediţia de anul
acesta (a VII-a) lansând îndemnul Ajută Mama şi Copilul! Ei depind de tine!
sursa: http://protoieriabacau.ro/copiii-parohiei-sfintii-trei-ierarhi-din-bacausunt-pentru-viata/

PROIECTUL „SUFLETUL DE COPIL, ICOANA VIE A LUI
HRISTOS-IUBIRE” ÎN PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” DIN
BACĂU
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului şi Bacăului, în contextul „Anului omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, în perioada decembrie 2016 martie 2017 s-a
desfăşurat Proiectul naţional de creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii”. Proiectul
parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău, participant la acest concurs, a fost intitulat
„Sufletul de copil, icoana vie a lui Hristos Iubire”.
Întrucât unul dintre obiectivele principale ale proiectului este asigurarea unei
cât mai bune colaborări între Biserică, Şcoală şi Familie, parohia „Sfinţii Trei
Ierarhi” a realizat parteneriate cu două instituţii de prestigiu din oraşul Bacău:
Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” şi D.G.A.S.P.C. Bacău, Centrul Rezidenţial
„Pro-Familia”, situat pe strada Ştefan cel Mare, nr. 18 Bis.
Au existat mai multe ateliere de lucru, desfăşurate atât în Sfânta Biserică, cât şi
în instituţiile mai sus menţionate, în cadrul cărora părinţii, profesorii şi preoţii au
sprijinit copiii înscrişi în proiect pentru a realiza lucrări cu conţinut teoretic (din
secţiunea literară) şi lucrări cu caracter practic (din secţiunile artistică sau
multimedia). Toţi elevii participanţi şi-au descoperit noi aptitudini artistice şi
lingvistice, şi-au format deprinderi, dar poate ceea ce este mai important, au
câștigat experienţă, încredere în capacităţile personale şi au realizat un
extraordinar schimb de bune practici.
Proiectul „Sufletul de copil, icoana vie a lui Hristos Iubire”, pe lângă faptul că a
reuşit să implice un număr destul de mare de copii din cadrul a două instituţii, a
reuşit să realizeze numeroase evenimente, care au fost prezentate în diverse
canale media locale şi naţionale (internet, presa scrisă şi televiziune etc).
Articolul integral pe http://protoieriabacau.ro/proiectul-sufletul-de-copilicoana-vie-a-lui-hristos-iubire-finalizat-in-parohia-sfintii-trei-ierarhi-din-bacau/
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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

PROIECTELE CONCURSULUI NAŢIONAL „ICOANA ŞI
ŞCOALA MĂRTURISIRII” EVALUATE LA BACĂU
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului şi Bacăului, în contextul „Anului omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, în perioada decembrie 2016 martie 2017 s-a
desfăşurat în numeroase parohii ale Protopopiatului Bacău proiectul naţional de
creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii”.Vineri, 24 martie a.c. a fost ultima zi de
evaluare a proiectelor depuse de către parohiile din cadrul Protoieriei Bacău, care
au reuşit să ducă la bun sfârşit activităţile desfăşurate în parteneriat cu diverse
instituţii şcolare, dovedindu-se şi de această dată faptul că există o foarte bună
colaborare între Biserică, Şcoală şi Familie. La acest eveniment a participat şi PC
părinte Daniel-Ionel Marari, inspector eparhial pentru catehizare în cadrul
Sectorului Cultural al Administrației Eparhiale.
Comisia de evaluare a fost alcătuită din: profesor de educaţie plastică, Rotaru
Bianca-Andreia, profesor de limba română, Roşu Roxana, profesor de religie, pr.
Neacşu Bogdan şi pr. Balaban Mihai-Flavius, responsabil de cateheză al
protopopiatului Bacău.
Parohiile participante în cadrul acestui concurs naţional au fost: Parohia
„Precista” Bacău, Parohia „Sf. Gheorghe” Bacău, Parohia „Sf.Trei Ierahi”
Bacău, Parohia Holt, Parohia Fundu Tutovei, Parohia Fundeni, Parohia Plopana
şi Parohia Trebeş.
Parohiile care au avut cele mai numeroase proiecte, care au reuşit să implice
un număr cât mai mare de elevi, care au reuşit să realizeze cele mai multe
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parteneriate şi cele mai frumoase evenimente, cu impact deosebit în presa
locală şi naţională şi ai căror copii au realizat cele mai bune portofolii, au fost
următoarele: locul I parohia „Sf. Trei Ierahi” Bacău, locul II parohia „Sf.
Gheorghe” Bacău şi locul III Parohia Trebeş, fiecare dintre aceste trei parohii
având un copil cu portofoliu câştigător, care va reprezenta la etapa eparhială,
atât protopopiatul, cât şi parohia din care face parte.
sursa: http://epr.ro/proiectele-concursului-national-icoana-si-scoala-marturisiriievaluate-la-bacau

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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Trei Ierarhi” din Bacău - pag 3, 4
Proiectul “Sufletul de copil, icoana vie a lui Hristos-Iubire” în Parohia “Sfinţii
Trei Ierarhi” din Bacău - pag 6
Aşezământul social-cultural-duhovnicesc al Parohiei - pag 7
Proiectele concursului naţional “Icoana şi Şcoala mărturisirii” evaluate la
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Parohia Sfinţii Trei Ierarhi - str. Ştefan cel Mare nr. 21A Bacău
Preot paroh Aurel Cîrlan tel: 0751 590 232
Preot slujitor Mihai - Flavius Balaban tel: 0745 283 184
Preot slujitor Marian Gliga tel: 0751 039 809

