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Slăvitul Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să vă lumineze
viaţa şi să vă aducă renaşterea Credinţei, Speranţei şi Bucuriei în suflete
voastre!
HRISTOS A ÎNVIAT!

SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
Săptămâna Patimilor exprimă perioada de la Florii până în Sâmbăta cea Mare
inclusiv. Conform rânduielilor canonice, în această săptămână se ajunează până
spre seară. Caracteristica esenţială a acestei săptămâni sunt Deniile.
Luni, in Săptămâna Patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif, vândut de
fraţii săi cu treizeci de arginţi. El este o preînchipuire a lui Hristos, care a fost
vândut de Iuda. Acuzat de desfrânare, ajunge in temniţă. În urma tălmăcirii unor
visuri, este scos din închisoare şi pus administrator peste tot Egiptul. Stăpănirea
lui Iosif peste Egipt era o prefigurare a biruinţei lui Hristos asupra păcatelor lumii.
Tot în aceasta zi se face pomenire ăi de smochinul neroditor, blestemat de
Hristos să se usuce pentru că nu avea rod. E o pildă dată omului, din care trebuie
sa reţină, că Dumnezeu este atât iubire cât şi dreptate. Deci, la judecata de apoi,
El nu doar va răsplăti, ci va şi pedepsi pe cei ce nu au rodit.
Începând cu Denia de duminică seara, se cântă până în Sfânta şi Marea Joi
următorul tropar:
"Iată mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care va afla-o
priveghind; iar netrebnică e cea pe care o va găsi lenevindu-se. Vezi dar, suflete al
meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morţii si afară din Împărăţie să
te încui, ci te deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, pentru
Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi".
Marţi se face pomenirea celor zece fecioare. Este o pildă care are menirea să
ne ţină trează datoria de a trăi permanent în Hristos. Numai aşa vom avea răspuns
bun la judecata finală, căci prin împlinirea voii divine, Hristos ia chip în noi.
Concluzia acestei pilde este că Hristos, trebuie să Se regasească în fiecare dintre
noi în orice moment. Din pildă reţinem că cinci fecioare au avut doar candelă fără
ulei, iar celelalte cinci au avut şi candelă şi ulei. Candela fără ulei reprezintă
relizarea de sine in totală nepăsare de ceilalţi. Candela cu ulei reprezintă evlavia
însotită de milostenie.
În Miercurea Săptămânii Sfintelor Pătimiri se face pomenirea femeii păcătoase
care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patima
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Sa, ca simbol al pocăinţei şi îndreptării omului păcătos. "Doamne", zicem noi
către Hristos, "femeia care căzuse în păcate multe, simţind dumnezeirea Ta",
deci, fiind mişcată de harul dumnezeiesc spre cunoaşterea cea mai presus de
înţelegere, "a luat rânduiala de mironosiţă". A făcut ceea ce doreau să facă
femeile mironosiţe după înmormantarea Mântuitorului. A anticipat
înmormântarea lui Hristos şi pregătirea Lui cu miresme, "aducând mir de mult
preţ". A fost mistuită de dorinţa de a i se dezlega păcatele: "Dezleagă-mi păcatele
mele, aşa cum eu mi-am dezlegat părul".
Joia Patimilor este închinată
amintirii a patru evenimente
deosebite din viaţa Mântuitorului:
spălarea picioarelor ucenicilor, ca
pildă de smerenie, Cina cea de
Taină la care Mântuitorul a
instituit Taina Sfintei Euharistii,
rugăciunea arhierească şi
începutul patimilor prin vinderea
Domnului. După ce a săvârşit
Cina cea de Taină, Mântuitorul le
dă ucenicilor o nouă poruncă: "Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe
voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii." Nu întâmplător în faţa
Sfântului Potir, noi spunem Mântuitorului: "Nu-ţi voi da sărutare ca Iuda, nu voi
spune Taina Ta vrăjmaşilor Tăi; ci, ca tâlharul mărturisindu-mă, strig Ţie:
Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta".
În Vinerea Mare se face
pomenirea de sfintele,
infricoşătoarele şi mântuitoarele
Patimi ale Mântuitorului şi de
mărturisirea tâlharului celui
recunoscător care a dobândit
raiul. Patimirile Domnului sunt
numite sfinte, mântuitoare şi
înfricoşătoare. Sfinte pentru că
Cel ce suferă este Fiul lui
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Dumnezeu, mântuitoare pentru că Cel ce pătimeşte nu este un simplu om şi
înfricoşătoare căci toată făptura s-a schimbat la răstignirea lui Hristos: " Soarele
s-a întunecat, pământul s-a cutremurat şi mulţi din morminte au înviat".
În Sfânta şi Marea Sâmbătă
prăznuim îngroparea lui Hristos
cu trupul şi pogorârea la iad cu
dumnezeirea pentru a ridica din
stricăciune la viaţa veşnică pe cei
din veac adormiţi.
Astfel, noi zicem: "Când Te-ai
pogorât la moarte Cela ce eşti fără
de moarte, atunci iadul l-ai omorât
cu strălucirea dumnezeirii. Iar
când ai înviat pe cei morţi din cele
de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase
Dumnezeul nostru, mărire Ţie". Rânduiala Bisericii noastre este că îndată după ce
se spun cu cântare cuvintele în care facem prohodirea Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, îndată duăa aceea se pomeneşte Învierea.
Ajunşi în ziua Sfintei Învieri, Biserica ne cere:
"În Ziua Învierii să ne luminăm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm, şi
să le zicem fraţi şi celor ce ne urăsc pe noi şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din
morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le".
Adrian Cocosila
sursa: http://www.crestinortodox.ro/paste/saptamana-patimilor/saptamanapatimilor-88563.html
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POVESTEA BOBULUI DE GRÂU
A fost odată un bob de grâu. Lipsit de griji şi fericit, locuia împreună cu familia
lui într-un sac mare de cânepă. Sacul, la rândul lui, stătuse toată iarna în cămara
unui ţăran harnic.
Acum, când primăvara cu suflarea ei blândă şi caldă trezi la viaţă întreaga
suflare, ţăranul nostru prinse boii la car, ridică sacul în car şi porni pe câmp, la
semănat.
Bobul nostru fu trezit de hurducăturile carului tras de boi ce se apropia de
tarlaua proaspăt arată. Bobul nu pricepu ce se întâmplă, aşa că, se hotãrî să
aştepte cu răbdare.
O mână puternică deslegă gura sacului, luă un pumn de boabe şi le azvârli
voios în vânt. În curând îi veni rândul şi micului nostru bob plăpând. El simţi cum
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zboară între cer şi pământ, apoi căzu într-un loc umed şi strâmt.
Tare întunecos şi rece era aici. A privit de jur-împrejur, şi-a strigat fraţii, prietenii …
nimeni nu l-a auzit, nimeni nu i-a răspuns. Singur şi trist, bobul se închise în căsuţa
lui. Un spin vânăt se apropie de bob şi-i zise:
„În Pământ ai ajuns, în Pământ vei muri, Soarele nu-l vei privi!”
Un strop de ploaie îl încurajă să nu-şi piardă nădejdea. Şi în timp ce stropul îl
mângâia duios, bobului îi căzu mantia de pe umeri şi începu să se înalţe. Dar o
piatră stătea în calea lui şi oricât a încercat el s-o împingă, n-a reuşit.
Spânul cel vânăt s-a apropiat din nou de bob şi i-a zis:
„În Pământ ai ajuns, în Pământ vei muri, Soarele nu-l vei privi!”
O cârtiţă, tocmai se trezise din lungul somn de iarnă şi căuta ceva de mâncare. Ea
trecu chiar prin faţa bobului şi dădu piatra cea mare la o parte.
Văzând drumul liber, bobul continuă să se înalţe. În scurt timp ajunse la un strat de
pământ argilos prin care nu reuşea să străbată.
Spânul cel vânăt se apropie din nou şi şopti:
„În Pămînt ai ajuns, în Pământ vei muri, Soarele nu-l vei privi!”
Bobul stătea descurajat. Să se întoarcă? Nu era chip. Să meargă mai departe? Nu
avea destulă putere.
Dar, ca şi cum ar fi auzit gândurile bobului, o râmă îşi făcu drum într-acolo şi
deschise prin stratul tare de pământ un coridor, chiar pe măsura bobului.
Uimit, bobul îşi adună ultimele forţe şi se înălţă mai departe. În sfârşit ieşi la
suprafaţă. Sfântul Soare îl aştepta. Bobul de grâu radiind de bucurie îşi înâlţă
braţele în semn de recunoştinţă şi deodată, în jurul lui îşi văzu fraţii şi prietenii de
care fusese atâta vreme despărţit.
Aceştia, ca şi el, purtau acum haină nouă, de sărbătoare Haina Învierii!

http://protoieriabacau.ro/proiectul-social-filantropic-sa-fim-mai-buni-si-milostiviin-parohia-sf-trei-ierarhi-bacau/
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AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL-CULTURALDUHOVNICESC 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

SITE-UL WEB AL PAROHIEI SFINŢII TREI IERARHI BACĂU
A fost lansat oficial site-ul web al parohiei Sfinţii Trei Ierarhi - Bacău la adresa
www.treiierarhibc.ro.
Site-ul va conţine informaţii despre oficierea slujbelor din parohie, date de
contact, ştiri şi articole, etc.
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PROGRAM LITURGIC
Duminică şi în sărbători:
orele 8:00-11:40 - Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 18:00-19:00 - Paraclisul Maicii Domnului
Luni:
orele 18:00-19:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Miercuri:
orele 8:00-9:00 - Sfânta Liturghie
orele 18:00-19:00 - Sfinţirea Aghiazmei mici şi rugăciuni de sănătate
Vineri:
orele 18:00-19:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă:
orele 8:00-9:00 - Sfânta Liturghie, Parastase
În toate duminicile şi sărbătorile de peste an se oficiază Sfânta Liturghie şi
în cadrul Capelei „Sf. Ap. Andrei” din cadrul complexului comercial Arena Mall Bacău
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