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PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU,
PE URMELE MĂRTURISITORILOR DIN ARDEAL
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, având sprijinul Agenţiei de Turism
şi Pelerinaje „Meteora Tour” şi a
Protopopiatului Bacău, parohia „Sfinţii Trei
Ierarhi” din Bacău a organizat în zilele de
9-10 iunie 2017 un pelerinaj în Ardeal,
obiectivele principale fiind oraşele Făgăraş,
Alba-Iulia şi Aiud (cu monumentele lor
culturale şi istorice) precum şi mănăstirile de suflet ale părintelui Arsenie Boca,
Prislop şi Sâmbăta de Sus.
Întrucât anul 2017 a fost ales de către Patriarhia Română pentru a fi
comemoraţi apărătorii şi mărturisitorii Ortodoxiei în timpul comunismului,
obiectivele principale ale pelerinajului au avut scopul de a evidenţia contribuţia
pe care aceşti martiri ai neamului românesc l-au avut în păstrarea credinţei
strămoşeşti, unul dintre ei fiind însuşi părintele Arsenie Boca.
Deşi o parte dintre pelerini mai fuseseră pe aceste meleaguri pitoreşti
încărcate de istorie şi spiritualitate, au mărturisit că de fiecare dată întâlnirea cu
locurile în care a păstorit ca ieromonah şi stareţ marele duhovnic, cel numit
„Sfântul Ardealului”, le-a adus o bucurie sufletească aparte.

Emoţionantă a fost deasemenea şi vizita la
mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci” din Aiud,
unde gazda a cerut grupului să nu fotografieze
interiorul bisericii şi a osuarului, pentru a nu
transforma aceast pelerinaj într-un act de
bravură, ci să se bucure de întâlnirea cu sfinţii
„care şi-au transfigurat suferinţa într-un drum
al mântuirii şi nu vor să-şi etaleze mucenicia, ci
să ne ofere dragostea lor”.
Au fost evocate deasemenea, personalităţile marcante ale unora dintre
apărătorii credinţei care au propovăduit, au încurajat şi au înălţat sufleteşte spre
desăvârşirea creştină pe cei aflaţi în jurul lor, trecuţi prin chinurile „reeducării”
comuniste la închisoarea din Aiud: Valeriu Gafencu (numit „sfântul închisorilor”),
Ioan Ianolide (student la drept) şi Anghel Papacioc, cel care avea să devină
ieromonahul Arsenie Papacioc, duhovnicul de la Mănăstirea Techirghiol.
La întoarcere, părintele paroh Aurel Cîrlan a mulţumit credincioşilor pentru
efortul şi jertfa lor, scoţând în evidenţă importanţa pelerinajului în viaţa creştinului,
aducând mulţumire deasemenea şi Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, care prin
înfiinţarea Agenţiei de Turism şi Pelerinaje Meteora Tour a dat posibilitatea
credincioşilor din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului să devină pelerini şi
mărturisitori ai Ortodoxiei la locurile sfinte din ţara noastră şi din întreaga lume.
(Pr. Flavius Balaban)

TAINA SFÂNTULUI MASLU ŞI RUGĂCIUNI DE
BINECUVÂNTARE PE „METEORA BACĂULUI”
Vineri, 23 iunie 2017, începând cu ora 19.00, în cea de-a doua vineri din postul
Sfinților Apostoli Petru şi Pavel,
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a
săvârșit Taina Sfântului Maslu alături de un
sobor de preoți din Protoieria Bacău, la
mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”
de la Valea Budului Metoc Chiriarhal.
Credincioși din parohiile „Sfinţii Trei Ierarhi”
şi „Sfântul Dumitru Narcisa” împreună cu
preoţii lor slujitori şi alţi preoţi băcăuani în
frunte cu PC Părinte Protoiereu Costică
Busuioc, au participat vineri 23 iunie, orele
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19.00, la taina Sfântului Maslu oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la
mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului”
de la Valea Budului.
În cadrul acestei slujbe, Înaltpreasfinţitul
Părinte Ioachim a hirotesit întru duhovnic pe
părintele Silviu Butucaru, pe seama parohiei
Sfântul Ioan din Târgu Ocna.

PROIECTUL EDUCAŢIONAL SOCIAL-CULTURALCATEHETIC
„ŞCOALA FAMILIEI ÎN PRIDVORUL BISERICII” ÎN
PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” BACĂU
Prezentul proiect îşi propune identificarea, încurajarea şi promovarea tinerilor
cu aptitudini artistice (desen, picturǎ, fotografie, etc.) şi literare (poezie, literatură,
teatru, etc.), dezvoltarea creativităţii, abilităţilor şi a muncii în echipă în rândul
tinerilor, precum şi pregătirea pentru implicarea acestora în societate, educarea
şi dezvoltarea spiritului comunitar al noii generaţii, precum şi formarea acestora
pe viitor ca voluntari în acţiuni sociale, ecologice şi educative la nivelul comunităţii
parohiale şi băcăuane.
Se vor identifica în special copii şi tineri care nu au posibilitatea de a se înscrie
într-o tabără şi doresc să petreacă o parte din vacanţa cea mare într-o ALTFEL de
şcoală, un loc în care să predomine CREATIVITATEA şi ARMONIA. Se va crea
atât pentru copii cât şi pentru părinţi un mediu atractiv şi favorabil dezvoltării
autonomiei, a stimei de sine şi a responsabilizării, dându-li-se posibilitatea de a
se forma într-un cadru nonformal şi de a se implica pe viitor în diverse activităţi
sociale şi culturale.
În această tabără, o „Şcoală de vară” ALTFEL, intitulată „Şcoala Familiei în
pridvorul Bisericii”, organizată în proximitatea Mănăstirii Codreanu, cu hramul
„Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Proroc Ilie Tesviteanul”, metoc chiriarhal de
pe Valea Oituzului, prin amabilitatea şi bunăvoinţa părintelui Constantin
Codreanu, copiii se vor juca creând şi vor învăţa jucându-se, vor avea
posibilitatea să se implice într-o gamă variată de activităţi interactive, creative şi
recreative, într-o formă plină de originalitate, alături de părinţii lor.
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În atelierele „Şcolii de vară”, participanţii vor descoperi tainele artelor vizuale,
vor face diferite plimbări şi jocuri în aer liber, se vor implica în diverse acţiuni
desfăşurând sesiunile educative (activităţile) pe grupe şi pe ateliere diferite în
funcţie de dorinţa şi aptitudinile fiecăruia. Toţi copiii vor fi călăuziţi cu grijă şi
competenţă de o echipă de coordonatori, preoţi şi cadre didactice, sprijiniţi de
părinţi şi voluntari din cadrul parohiei.
Acest proiect le oferă tinerilor posibilitatea de a petrece timpul liber într-un
mediu natural şi sănătos, constructiv prin modul pozitiv şi autentic de relaţionare,
vizând în primul rând formarea micilor creștini alături de părinţii lor şi
familiarizarea cu principalele noțiuni de credință ortodoxă, prin intermediul
următoarelor tipuri de activități:
Participarea la Sfânta Liturghie şi la rugăciunile zilnice;
Convorbiri duhovniceşti despre problemele actuale cu care se confruntă
familiile creştine;
Prezentarea de vieți de sfinți;
Susţinerea de cateheze tematice;
Vizionare de filme religios-morale, pilde creștine şi povești cu tâlc;
Activităţi şi jocuri în echipă;
Jocuri de dezvoltare personală;
Alcătuirea fișelor de lucru individuale;
Activități creative şi practice: pictură, desen, fotografie, muzică, poezie,
literatură, teatru etc.
Durata proiectului: 21-26 august 2017
Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea unei bune colaborǎri între Biserică, Şcoală, şi Familie;
2. Identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice, literare, lingvistice şi
creative;
3. Dezvoltarea morală şi intelectuală a tinerilor într-un cadru non-formal de
învățare, prin puterea exemplului şi experiența personală;
4. Creşterea gradului de implicare a copiilor, tinerilor şi părinţilor în activităţi
de promovare a artelor: muzică, dans, teatru, operă, arte vizuale şi arte plastice;
5. Creşterea implicării tinerilor şi a părinţilor în organizarea de proiecte şi
activităţi extracurriculare;
6. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie religioasă
7. Dezvoltarea aptitudinilor artistice şi literare, creşterea interesului pentru
lecturǎ, creație literarǎ şi plasticǎ (desen, picturǎ, fotografie, etc.), a imaginaţiei şi
a gândirii critice în rândul tinerilor, precum şi implicarea acestora în societate,
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educarea şi dezvoltarea spiritului comunitar al noii generaţii, precum şi formarea
acestora pe viitor ca voluntari în acţiuni sociale, ecologice şi educative la nivelul
comunităţii parohiale şi băcăuane.
Se vor identifica în special copii şi tineri care nu au posibilitatea de a se înscrie
într-o tabără şi doresc să petreacă o parte din vacanţa cea mare într-o ALTFEL de
şcoală, un loc în care să predomine CREATIVITATEA şi ARMONIA. Se va crea
atât pentru copii cât şi pentru părinţi un mediu atractiv şi favorabil dezvoltării
autonomiei, a stimei de sine şi a responsabilizării, dându-li-se posibilitatea de a
se forma într-un cadru nonformal şi de a se implica pe viitor în diverse activităţi
sociale şi culturale.
În această tabără, o „Şcoală de vară” ALTFEL, intitulată „Şcoala Familiei în
pridvorul Bisericii”, organizată în proximitatea Mănăstirii Codreanu, cu hramul
„Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Proroc Ilie Tesviteanul”, metoc chiriarhal
de pe Valea Oituzului, prin amabilitatea şi bunăvoinţa părintelui Constantin
Codreanu, copiii se vor juca creând şi vor învăţa jucându-se, vor avea
posibilitatea să se implice într-o gamă variată de activităţi interactive, creative şi
recreative, într-o formă plină de originalitate, alături de părinţii lor.
În atelierele „Şcolii de vară”, participanţii vor descoperi tainele artelor vizuale,
vor face diferite plimbări şi jocuri în aer liber, se vor implica în diverse acţiuni
desfăşurând sesiunile educative (activităţile) pe grupe şi pe ateliere diferite în
funcţie de dorinţa şi aptitudinile fiecăruia. Toţi copiii vor fi călăuziţi cu grijă şi
competenţă de o echipă de coordonatori, preoţi şi cadre didactice, sprijiniţi de
părinţi şi voluntari din cadrul parohiei.
Acest proiect le oferă tinerilor posibilitatea de a petrece timpul liber într-un
mediu natural şi sănătos, constructiv prin modul pozitiv şi autentic de relaţionare,
vizând în primul rând formarea micilor creștini alături de părinţii lor şi
familiarizarea cu principalele noțiuni de credință ortodoxă, prin intermediul
următoarelor tipuri de activități:
Participarea la Sfânta Liturghie şi la rugăciunile zilnice;
Convorbiri duhovniceşti despre problemele actuale cu care se confruntă
familiile creştine;
Prezentarea de vieți de sfinți;
Susţinerea de cateheze tematice;
Vizionare de filme religios-morale, pilde creștine şi povești cu tâlc;
Activităţi şi jocuri în echipă;
Jocuri de dezvoltare personală;
Alcătuirea fișelor de lucru individuale;
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Activități creative şi practice: pictură, desen, fotografie, muzică, poezie,
literatură, teatru etc.
Durata proiectului: 21-26 august 2017
Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea unei bune colaborǎri între Biserică, Şcoală, şi Familie;
2. Identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice, literare, lingvistice
şi creative;
3. Dezvoltarea morală şi intelectuală a tinerilor într-un cadru non-formal de
învățare, prin puterea exemplului şi experiența personală;
4. Creşterea gradului de implicare a copiilor, tinerilor şi părinţilor în
activităţi de promovare a artelor: muzică, dans, teatru, operă, arte vizuale şi arte
plastice;
5. Creşterea implicării tinerilor şi a părinţilor în organizarea de proiecte şi
activităţi extracurriculare;
6. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie religioasă
7. Dezvoltarea aptitudinilor artistice şi literare, creşterea interesului pentru
lecturǎ, creație literarǎ şi plasticǎ (desen, picturǎ, fotografie, etc.), a imaginaţiei
şi a gândirii critice în rândul tinerilor, precum şi implicarea acestora în societate,
alături de părinţii lor;
8. Dezvoltarea stimei de sine, a creativităţii și a încrederii în propriile
resurse sau talente.
9. Dezvoltarea competenţelor organizatorice şi de comunicare;
10. Implicarea copiilor, tinerilor şi părinţilor în activități culturale, sociale şi
filantropice;
Parteneri: Mănăstirea „Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Proroc Ilie
Tesviteanul” (Codreanu) metoc chiriarhal de pe Valea Oituzului, Centrul
rezidenţial de îngrijire a persoanelor vârstnice „Sfântul Ştefan cel Mare“ Hârja,
Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău
Beneficiari: copii, tineri şi părinţi din parohia „Sfinţii Trei Ierahi” din Bacău

Imagine de la Atelierele Şcolii de vară la biserica Sfinţii Trei Ierarhi Bacău, 2016
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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-cultural-duhovnicesc 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;

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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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
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău, pe urmele mărturisitorilor din Ardeal
Taina sfântului maslu şi rugăciuni de binecuvântare pe „Meteora Bacăului”
Proiectul educaţional social-cultural-catehetic „Şcoala familiei în pridvorul
bisericii” în parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” Bacău
Centrul social-cultural multifuncţional „Sfinţii Martiri Brâncoveni” al parohiei
„Sfinţii Trei Ierarhi” Bacău
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

