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PROIECTUL SOCIAL-FILANTROPIC „SĂ FIM MAI
BUNI ŞI MILOSTIVI!” ÎN PAROHIA „SF. TREI
IERARHI” BACĂU
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, în preajma Slăvitului Praznic al
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, parohia
„Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău, având sprijinul
Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău şi a
unor oameni cu suflet bun, au derulat
proiectul social-filantropic „Să fim mai buni şi milostivi!”
Preoţii slujitori, Pr. paroh Aurel Cîrlan, Pr. Flavius Balaban şi Pr. Marian Gliga,
împreună cu doamna director Moroi Irina, profesorii Alistar Didi, Oboroceanu
Carmen, Drăgoi Alina, Cîrlan Mirela şi Dorneanu Elena, precum şi elevi ai Şcolii
Gimnaziale „Mihai Drăgan” au colectat haine, jucării şi dulciuri pe care le-au
împărţit copiilor nevoiaşi din parohie. De asemenea, oamenii cu suflet mare ai
parohiei au donat produse alimentare (ulei, faină, orez, etc.) pe care le-au donat
Fundaţiei „Episcop Melchisedec” din Roman.
„Mulţumim Bunului Dumnezeu, profesorilor, elevilor, părinţilor şi oamenilor de
suflet care ne-au ajutat să ducem la îndeplinire acest proiect”, a consemnat P.C.
preot paroh, Aurel Cîrlan.
sursa: https://treiierarhibc.ro/2017/04/13/proiectul-social-filantropic-sa-fimmai-buni-si-milostivi-in-parohia-sf-trei-ierarhi-bacau/

FAZA EPARHIALĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL DE
CREAȚIE „ICOANA ȘI ȘCOALA MĂRTURISIRII” A
AJUNS LA FINAL
Între activitățile catehetice derulate de
Patriarhia Română, proiectul „Icoana și
Școala mărturisirii” se înscrie în seria
activităților marcante ale anului 2017
închinate iconarilor și apărătorilor
Ortodoxiei. Astfel, în ziua de 2 mai a.c. la
sediul Centrului Eparhial de la Roman, cu
binecuvântarea IPS Părinte Arhiepiscop
Ioachim s-a desfăşurat faza eparhială a
Concursului Naţional de Creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii“, derulat prin Biroul
de Catehizare al Sectorului Cultural, în perioada decembrie 2016- aprilie 2017.
În ziua de 2 mai a.c., la Centrul Eparhial de la Roman s-a desfăşurat faza
eparhială a Concursului Naţional de Creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii“,
organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu
aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În Eparhia Romanului și Bacăului,
concursul național de creație cu implicații
cultural-catehetice a fost organizat cu
binecuvântarea IPS Părinte Arhiepiscop
Ioachim și a implicat un număr semnificativ
de parohii din cele șase protopopiate, fiind
incluși în implementarea și desfășurarea
acestuia aproximativ 927 de copii și tineri
coordonați de câteva zeci de oameni cu
diferite profesii, precum preoți, profesori de
religie și de literatură, pictori bisericești și reporteri.
Portofoliile participante la concurs au fost evaluate de către un juriu numit de
către Părintele Arhiepiscop Ioachim, fiind coordonat de PC Pr Valentin Băltoi,
consilier eparhial al Sectorului Cultural.
În urma jurizării, portofoliul câştigător a fost declarat cel lucrat de eleva Iulia
Merlușcă sub directa asistență a doamnei profesor de religie Elena Coșa și a
părintelui Iustinan Alupei, paroh al Parohiei „Izvorul Tămăduirii“ din municipiul
Onești, protopopiatul Onești, județul Bacău. Acesta a purtat titlul de: Suflet de
copil în slovă și culoare.
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Locul al II-lea a fost ocupat de Vacaru Deodor Nectarie, de la parohia Sfinții
„Trei Ierarhi”-Bacău din protopopiatul Bacău sub îndrumarea preotului paroh
Aurel Cîrlan și a preoților slujitori Flavius Balaban și Marian Gliga.
sursa: https://treiierarhibc.ro/2017/05/07/faza-eparhiala-a-concursuluinational-de-creatie-icoana-si-scoala-marturisirii-a-ajuns-la-final/

PAROHIA SFINŢII TREI IERARHI BACĂU
PREZENTĂ LA ZILELE „EPISCOP MELCHISEDEC
ŞTEFĂNESCU” EDIȚIA A XVII-A
În ziua de marţi 16 mai 2017, cu prilejul
manifestărilor dedicate celei de-a XVII-a ediții
a Zilelor „Episcop Melchisedec Ștefănescu”,
având binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioachim, prin Agenția METEORA
TOUR a Arhiepiscopiei Romanului și
Bacăului, Protopopiatul Bacău a organizat un
pelerinaj la care au participat preoţii și credincioșii parohiei Sfinţii Trei Ierarhi.
Pelerinii băcăuani, care au plecat
spre Roman la primele ore ale dimineţii,
au avut bucuria de a se ruga împreună cu
protoiereul lor, cu preoţii parohi şi
slujitori, în catedrala muşatină de la
Roman, unde IPS Părinte Ioachim a
prezidat Sfânta Liturghie. Bucuria a fost
amplificată şi de faptul că au putut să se
închine la moaştele sfinţilor din
Catedrala „Sfânta Cuvioasă
Parascheva”, cărora li s-au adăugat zilele acestea o părticică din moaştele
Sfântului Ioan Maximovici (1896-1966), unul din sfinții ierarhi care a slujit în
secolul al XX-lea.
Sfânta Liturghie a continuat cu premierea elevilor câştigători la faza eparhială
a Concursului Naţional de Creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii“, derulat prin
Biroul de Catehizare al Sectorului Cultural, în perioada decembrie 2016 aprilie
2017. Din Protopopiatul Bacău au fost premiaţi elevii care au realizat cele mai
bune trei portofolii; diplomele, cărțile dar şi premii în bani fiind înmânate tinerilor
merituoși, de către IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, după cum urmează:
- elevul Vacaru Deodor Nectarie de la parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău a
3

locul al II-lea, proiectul fiind sub coordonarea părintelui paroh Aurel Cîrlan şi a
doamnei profesor de religie Mirela Cîrlan.
- eleva Larisa Căpăţână de la parohia „Sfântul Gheorghe” Bacău a obţinut
menţiune specială, proiectul fiind sub coordonarea părintelui paroh Constantin
Gherasim şi a doamnei profesor de religie Irina Leonte.
- eleva Andrada Manole de la parohia Trebeş a obţinut menţiune specială,
coordonator al proiectului fiind părintele paroh Nicolae Bucovineanu.
PC Părinte Costică Busuioc, Protoiereu al Protopopiatului Bacău, s-a
numărat printre personalităţile care au primit Diplome de excelență din partea
Părintelui Arhiepiscop Ioachim, alături de alţi părinți protopopi și notabilități ale
municipiului Roman și ale județului Neamț, pentru implicarea în buna
desfășurare a activităților social-filantropice ale Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului.
La sfârşitul festivităţilor toţi credincioşii au mers în procesiune către locul de
veşnică odihnă a Episcopului Melchisedec Ştefănescu, unde, împreună cu IPS
Părinte Arhiepiscop Ioachim, cu PC Părinte Protoiereu Costică Busuioc şi cu
preoţii Protopopiatului Bacău, au înălţat rugăciuni la mormântul „Episcopului
nepereche”, purtând coroane şi flori, încheind astfel sărbătoarea prilejuită de
împlinirea a 125 de ani de la nașterea în ceruri a marelui ierarh.
preot Flavius Balaban
sursa: https://treiierarhibc.ro/2017/05/22/protopopiatul-bacau-prezent-lazilele-episcop-melchisedec-stefanescu-editia-a-xvii-a/

PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” BACĂU
SPRIJINĂ COPIII INSTITUŢIONALIZAŢI PRIN
ORGANIZAREA DE ACTIVITĂŢI SPORTIVE
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, miercuri 24 mai 2017, Parohia
„Sfinţii Trei Ierarhi” Bacău împreună cu
Şcoala Generală „Mihai Drăgan” Bacău, au
răspuns invitaţiei venite din partea Asociaţiei
Judeţeane de Fotbal Bacău, reprezentată de
domnul preşedinte Cristian Sava, organizând
împreună o activitate inedită.
Copiii şi tinerii Centrului Rezidenţial „Pro-Familia”, reprezentat de doamna
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Florentina Prichici şi domnul psiholog Marian
Mareş, din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bacău, au fost invitaţi să participe la
desfăşurarea activităţii „AJF Mobil Mingea e
în terenul tău”.
Această manifestare sportivă a început la
orele 16 în sala de sport a Şcolii Generale
„Georgeta Mircea Cancicov”, unde, un grup de 30 de copii instituţionalizaţi din
cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, au participat la diverse activităţi şi jocuri sub
îndrumarea antrenorilor Giani Florian şi Gabriel Vârlan, întrecându-se în diferite
probe, demonstrând astfel abilități fizice, spirit de echipă, determinare și altruism.
La sfârșitul programului, copiii au fost recompensați cu premii și dulciuri,
rămânând cu gustul plăcut al competiției și cu amintiri de neuitat.
Părintele paroh Aurel Cîrlan, împreună cu preoţii slujitori Marian Gliga şi Flavius
Balaban au mulţumit tuturor participanţilor pentru implicare, exprimând dorinţa ca
aceste parteneriate şi activităţi comune să continue pe viitor.
(pr. Flavius Balaban)
sursa: https://treiierarhibc.ro/2017/05/25/parohia-sfintii-trei-ierarhi-bacausprijina-copiii-institutionalizati-prin-organizarea-de-activitati-sportive/

CENTRUL SOCIAL-CULTURAL MULTIFUNCŢIONAL
„SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI” AL PAROHIEI
„SFINŢII TREI IERARHI” BACĂU
Vă adresăm rugămintea de a ne
sprijini, în măsura dorinţei şi a
posibilităţilor de care dispuneţi
dumneavoastră personal, firma sau
instituţia pe care o reprezentați, la
edificarea aşezământului social-culturalduhovnicesc al parohiei, în care ne dorim
să realizăm următoarele obiective:
- între 30 şi 50 de copii cu o situaţie
financiară precară vor beneficia de o
masă caldă zilnic;
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- între 15 şi 30 persoane vârstnice
vor primi o masă caldă la prânz;
- copii, vârstnici, familii aflate în
dificultate vor beneficia de consiliere
psihologică şi spirituală, gratuit;
- de asemenea, vor funcţiona: o
bibliotecă, două cabinet medicale, un
cabinet IT pentru tineri, un centru de
socializare pentru vârstnici şi un cabinet
de reflexoterapie;
Toate acestea le putem realiza cu sprijinul dumneavoastră!
Vă invităm să vă adaugaţi echipei care deja lucrează la acest aşezământ!
Împreună putem vedea pe chipul celor aflaţi în dificultate un zâmbet, o
speranţă!
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
Bunul Dumnezeu mare binecuvântare.
Cu aleasă preţuire şi consideraţie,
Consiliul Parohial
Pr. paroh Aurel Cîrlan
Pr. slujitor Mihai- Flavius Balaban
Pr. slujitor Marian Gliga

sursa: https://treiierarhibc.ro/centrul-social-cultural/
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ÎNĂLŢAREA DOMNULUI - ZIUA EROILOR ÎN
PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU
La Slăvitul Praznic al Înălţării Domnului, joi 25 mai 2017, când se sărbătoreşte
şi Ziua Eroilor, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău a
adus un prinos de cinstire Eroilor Neamului prin rugăciuni de pomenire şi cântece
patriotice.
În această zi, când se face pomenirea
„tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul
veacurilor pe toate câmpurile de luptă
pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru
apărarea ţării şi întregirea neamului”, preoţii
Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” Bacău (pr.
paroh Aurel Cîrlan, pr. slujitor Marian Gliga
şi pr. slujitor Flavius Balaban) au săvârşit
Sfânta Liturghie în cadrul căreia au fost pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii
români.
Bucuria acestei întâlniri a fost completată
de prezenţa grupului vocal-instrumental al
Centrului cultural-catehetic parohial „Buna
Vestire”, coordonat de către domnul
profesor Mugur Neuman. Copiii au
prezentat un frumos program artistic alcătuit
din cântece patriotice şi religioase,
interpretate atât în timpul Sfintei Liturghii, cât şi în cadrul slujbei de pomenire
din curtea bisericii.

(pr. Flavius Balaban)
sursa: http://protoieriabacau.ro/inaltarea-domnului-ziua-eroilor-in-parohiasfintii-trei-ierarhi-din-bacau/
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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

DIN ACEST NUMĂR
Proiectul social-filantropic „să fim mai buni şi milostivi!”
Faza eparhială a concursului național de creație „Icoana și școala
mărturisirii”
Zilele „Episcop Melchisedec Ştefănescu” ediția a XVII-a
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” Bacău sprijină copiii instituţionalizaţi
Centrul social-cultural multifuncţional al parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” Bacău
Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor
Program Liturgic
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
Cont BCR RO49RNCB0026030901820001 Parohia "Sfinţii Trei Ierarhi”
website: www.treiierarhibc.ro

