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PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU ÎN
PELERINAJ LA MĂNĂSTIRILE DIN
NORDUL MOLDOVEI
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și
Bacăului, în ziua de 24 iulie 2017, parohia
„Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău în colaborare
cu câțiva credincioși, a organizat o excursie
pentru copiii de la Complexul de Servicii
,,Familia mea” din Roman, la mănăstirile
Bistrița, Pângărați
Neamț şi stațiunea
turistică Cheile Bicazului. Copiii au avut
bucuria și șansa de a vizita aceste obiective pentru prima data în viața lor, iar pe
parcursul pelerinajului s-au rugat, au cântat și s-au minunat de frumusețile
naturii.
Aceeaşi bucurie au avut-o și credincioșii
parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău în
zilele de 31 iulie și 1 august a.c., mergând în
pelerinaj, vizitând şi rugându-se la
mănăstirile din Nordul Moldovei.
Pr. Marian Gliga, slujitor la parohia „Sfinţii
Trei Ierarhi” din Bacău”, a însoțit credincioşii
în aceste minunate și binecuvântate zile,

transportul fiind asigurat de către Agenția de Turism „Meteora Tour” din cadrul
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
Obiectivele vizitate au fost următoarele: Catedrala Arhiepiscopală „Sf.
Cuvioasă Parascheva” din Roman (pelerinii s-au închinat la sfintele moaşte),
mănăstirea Cămârzani, Catedrala „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava (pelerinii s-au
închinat la moaştele Sfântului Ioan cel Nou), mănăstirile Dragomirna, „Sf.
Leontie” de la Rădăuți, Putna, Sucevița, Moldovița, Voroneț şi Gura Humorului.
Bucuria pe care au trăit-o unii dintre credincioși a fost aparte datorită faptului
că pentru aceştia a fost prima dată când au păşit pragul acestor mănăstriri,
dobândind experiență duhovnicescă şi simțind fiecare în sufletul său
binecuvântarea și harul lui Dumnezeu.
(Pr. Marian Gliga)
sursa: https://treiierarhibc.ro/2017/08/06/parohia-sfintii-trei-ierarhi-dinbacau-in-pelerinaj-la-manastirile-din-nordul-moldovei/

TAINA SFÂNTULUI MASLU ŞI BINECUVÂNTĂRI
ARHIEREŞTI LA METOCUL CHIRIARHAL
„ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI”
VALEA BUDULUI
Vineri 11 august 2017, începând cu orele
19, în cea de-a doua săptămână a postului
Adormirii Maicii Domnului, preoți și
credincioși băcăuani au participat la slujba
Sfântului Maslu săvârșită de Înaltpreasfințitul
Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și
Bacăului, la Mănăstirea „Acoperământul
Maicii Domnului” de la Valea Budului Metoc
Chiriarhal.
Biserica mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Valea Budului s-a
dovedit a fi neîncăpătoare pentru credincioşii din Bacău şi din proximitatea
oraşului, marea majoritate fiind enoriaşi ai parohiilor „Sfinţii Trei Ierarhi” (însoţiţi
de pr. paroh Aurel Cîrlan, pr. Marian Gliga şi pr. Flavius Balaban) şi „Buna Vestire”
(însoţiţi de pr. paroh Iulian Muşat şi pr. Ionuţ Căsăneanu), veniţi pentru a se ruga
împreună cu ierarhul şi preoţii lor în Taina Sfântului Maslu.
Întrucât vremea a fost foarte frumoasă, a doua parte a slujbei a fost ţinută sub
cerul senin, la umbra bisericii şi a crucii monumentale ce străjuieşte această
poartă a oraşului supranumită „Meteora Bacăului”. Alături de rugăciunile pentru
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vindecarea sufletească şi trupească,
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a înălţat,
împreună cu preoţii şi credincioşii, rugăciuni
către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu,
„Maica iubitoare de fii, adâncul milelor,
picătura care risipeşte mânia lui Dumnezeu,
adâncimea cea nemăsurată, taina cea
negrăită, minunea cea neştiută, minune
nespusă…”. A urmat cuvântul de învăţătură
înălţător şi ziditor al Înalpreasfinţitului Părinte Ioachim, în care a subliniat
semnificaţia şi importanţa postului Adormirii Maicii Domnului în viaţa creştinului,
precum şi bucuria Slăvitului Praznic ce se apropie.
Preoţii şi credincioşii au mulţumit la sfârşit chiriarhului pentru bucuria de a fi
împreună la acest ceas de rugăciune și comuniune, dar și maicii starețe
stavrofora Magdalena Budeanu pentru dragostea pe care o are faţă de toţi
pelerinii care vin să-şi plece genunchii la rugăciune, în această sfântă şi
binecuvântată de Dumnezeu mănăstire.
(Pr. Flavius Balaban)
sursa: https://treiierarhibc.ro/2017/08/12/taina-sfantului-maslu-sibinecuvantari-arhieresti-la-metocul-chiriarhal-acoperamantul-maicii-domnuluivalea-budului/

COPII DIN PAROHIA ,,SFINŢII TREI IERARHI”
PREZENŢI LA CONCURSUL
,,TOACĂ ŞI IE MOLDOVENEASCĂ”
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi
al Bacăului, în data de 17 august 2017, au
participat, din partea protopopiatului Bacău,
la concursul eparhial ,,Toacă şi ie
moldovenească” copii din parohia ,,Sfinţii Trei
Ierarhi”, Bacău, însoţiţi de părintele Marian
Gliga, din parohia Holt, însoţiţi de părintele Iulian Adam şi din parohia Trebeş,
însoţiţi de părintele Nicolae Bucovineanu. Ediţia de anul acesta s-a organizat la
Schitul ,,Sfântul Eftimie cel Mare”, Târgu Ocna, prin implicarea părintelui stareţ
Claudiu Panţiru, a părintelui inspector Daniel Marari şi a părintelui protoiereu de
Oneşti.
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Ziua a început cu săvârşirea Sfintei Liturghii de
către un sobor de 10 preoţi, din mai multe
protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului, în cadrul căreia s-au făcut slujbe de
pomenire pentru Eroii Neamului Românesc, căzuţi la
datorie pe aceste teritorii. A urmat desfăşurarea
probelor concursului de toacă, delimitat, anul acesta în patru secţiuni de vârstă:
7-10 ani, 11-12 ani, 13-15 ani, peste 15 ani.
Copiii din protopopiatul Bacău au obţinut următoarele premii: din parohia
,,Sfinţii Trei Ierarhi” premiul de excelenţă Munteanu Emanuel, la categoria
copiilor peste 15 ani; din parohia Holt premiul de excelenţă- Crăciun Robert, la
categoria 13-15 ani şi premiul I Rebegea Mihai, la categoria de vârstă 11-12 ani;
din parohia Trebeş premiul I Bucovineanu Mihai, la categoria 7-10 ani şi două
premii III, la celelalte categorii.
După săvârşirea probelor şi premierea celor mai talentaţi copii, a urmat
cuvântul părintelui Protoiereu Ioan Bârgăuanu, al părintelui Inspector Daniel
Marari şi al părintelui stareţ Claudiu Panţiru, care, entuziasmat şi cu dragoste faţă
de valorile tradiţionale româneşti, a mărturisit că-şi mai doreşte organizarea a noi
astfel de activităţi în viitor.
(pr. Iulian Adam)
sursa: https://treiierarhibc.ro/2017/08/21/prezenta-bacauana-la-concursultoaca-si-ie-moldoveneasca/

ŞCOALA DE VARĂ „JOC ŞI CREAŢIE”, EDIŢIA A IV-A,
ÎN PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” BACĂU
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, prin purtarea de grijă a PC Pr.
Protoiereu Costică Busuioc, sub îndrumarea
părintelui paroh Aurel Cîrlan şi a preoţilor
slujitori Marian Gliga şi Flavius Balaban, în
perioada 21 27 august 2017 s-a desfășurat
în Parohia „Sfinţii Trei Ierahi”, Protopopiatul
Bacău, proiectul educaţional culturalcatehetic „Școala de vară Joc şi creaţie”, ediţia a IV-a, în parteneriat cu Şcoala
Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău.
Activitățile „Şcolii de vară” s-au desfășurat atât în interiorul bisericii cât şi în
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curtea bisericii parohiale, fiecare zi abordând
diferite teme educative, culturale şi
catehetice, sub atenta supraveghere a
preoţilor și a cadrelor didactice din cadrul
Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău,
Prof. de religie Cîrlan Mirela-Nela, Prof. de
istorie Alistar Didi şi Prof. învăţământ primar
Săndulache Daniela şi Prof. învăţământ
primar Vişan Ioana.
În cadrul acestui proiect, peste 50 de copii au participat la diverse ateliere care
au avut scop atingerea următoarelor obiective: deprinderea tinerilor cu viața
religioasă, descoperirea importanței Sfintelor Taine ale Euharistiei și
Spovedaniei în viața lor, dezvoltarea capacității de creație literară și artistică,
creșterea încrederii în propriile forțe creative, cunoașterea istoriei, a valorilor
morale și a vieților Sfinților, descoperirea frumuseții cultului, culturii și a jocurilor în
echipă.
În fiecare zi, atelierele s-au desfășurat în intervalul orar 09.00 14.00, cu o
pauză de masă de 30 minute, copii primind din partea parohiei gustări, prescuri,
fructe şi dulciuri. Dintre activitățile desfășurate amintim:
Rugăciuni la începutul și sfârșitul activității, precum şi rugăciunea de la masa
de prânz;
Introducere în arta fotografiei cu premierea celor mai expresive imagini;
Iniţiere în Şah, „sportul minţii”;
Iniţiere în bătut toaca;
Jocuri recreative şi pentru dezvoltare personală;
Cateheze şi convorbiri duhovniceşti;
Pictură de icoane;
Karaoke;
Participarea la diverse cursuri de prim ajutor, instruire şi activităţi de informare
preventivă
Dintre cursurile care au fost foarte apreciate de către tineri şi copii putem
menţiona cursul de prim ajutor din ziua de joi 24 august, care a fost prezentat de
către domnul Dr. Adrian Colibaba director medical al Serviciului de Ambulanţă
Bacău şi cursul de informare preventivă (cutremur, incendiu, înec, etc) din ziua
vineri 25 august, prezentat de către un echipaj din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău.
„Şcoala de vară Joc şi creaţie”, ediţia a IV-a, s-a încheiat duminică 27 august
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2017, prin participarea copiilor, a părinților, a cadrelor didactice și a voluntarilor
acestui proiect la Sfânta Liturghie, majoritatea copiilor şi tinerilor primind Sfânta
Împărtăşanie. La sfârşitul slujbei, PC Părinte Protoiereu Costică Busuioc le-a
înmânat elevilor diplome ce le vor aminti peste ani acestora de timpul petrecut cu
folos în tinda Bisericii. Părintele Protopop a mulţumit şi a felicitat în aceeaşi
măsură pe toţi cei implicaţi în buna desfăşurare a acestei „Şcoli de vară” ce vine
să completeze celelalte activităţi ziditoare de suflete desfăşurate în Protoieria
Bacău.
Prezent la acest eveniment a fost şi părintele Daniel Ionel Marari, Inspector
eparhial la Sectorul Cultural al Centrului Eparhial Roman, care a transmis
binecuvântările venite din partea Înaltpreasfintitului Părinte Ioachim,
menţionând: „Felicităm preoţii parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi” şi activităţile culturale
şi catehetice pe care le desfăşuraţi neîncetat, devenind astfel un exemplu de
bune practici catehetice. Ne bucurăm că aţi ajuns la cea de-a IV ediţie a „Şcolii
de Vară” şi remarcăm faptul că există o frumoasă continuitate în ceea priveşte
atenţia acordată faţă de copii şi tineri, categoria de vârstă în formare şi cu cele
mai multe nevoi spirituale”.
Părintele paroh Aurel Cîrlan a încheiat această festivitate, menţionând:
„Participanţii la acest proiect educaţional au creat şi s-au recreat, au desfăşurat
jocuri în aer liber, fiind grupaţi pe ateliere în funcţie de vârsta, dorinţa şi
aptitudinile fiecăruia, călăuziţi cu grijă şi competenţă de o echipă de
coordonatori, preoţi şi cadre didactice, alături de părinţi şi voluntari din cadrul
parohiei. Aducem alese mulţumiri Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru
arhiereasca binecuvântare, părintelui protopop al Protoieriei Bacău, Costică
Busuioc, părintelui Inspector eparhial Daniel Ionel Marari, doamnei Prof. Moroi
Irina, Director al Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău, domnului Dr. Adrian
Colibaba director medical al Serviciului de Ambulanţă Bacău, domnului
Inspector Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin
Ene” al Judeţului Bacău şi echipajului care a prezentat cursul de informare
preventivă (Minel Mihai Bogdan, Lazăr Răzvan, Dascălu Petrică, Ioancea Iulian,
Macovei Relu şi Doroftei Raluca). Mulţumim de asemenea părinților,
profesorilor, voluntarilor, participanţilor și tuturor celor care ne-au sprijinit să
putem duce la îndeplinire obiectivele acestui proiect educaţional culturalcatehetic ajuns la ediţia a IV-a”.
Pr. Flavius Balaban
sursa: https://treiierarhibc.ro/2017/08/29/scoala-de-vara-joc-si-creatieeditia-a-iv-a-in-parohia-sfintii-trei-ierarhi-bacau/
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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
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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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