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CUVÂNT LA ÎNVIEREA DOMNULUI
AL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR

De este cineva credincios şi iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest
Praznic frumos şi luminat.
De este cineva slugă înţeleaptă, să intre, bucurându-se, întru bucuria
Domnului său.
De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum răsplata.
De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi primească astăzi plata cea
dreaptă.
De a venit cineva după ceasul al treilea, mulţumind să prăznuiască.
De a ajuns cineva după ceasul al saselea, să nu se îndoiască nicidecum, căci
cu nimic nu va fi păgubit.
De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum
îndoindu-se.
De-a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina
întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, primeşte pe cel din urmă ca şi pe cel dintâi,
odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul
dintâi; şi pe cel din urmă miluieşte şi pe cel dintâi mângâie; şi acelui plăteşte, şi
acestuia dăruieşte; şi faptele le primeşte; şi gândul îl tine în seamă, şi lucrul îl
preţuieşte, şi vointa o laudă.
Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru: şi cei dintâi şi cei deal doilea luaţi plata.
Bogaţii şi săracii, împreună bucuraţi-vă.
Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua.
Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi.
Masa este plină, ospătaţi-vă toţi.
Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând.
Gustaţi toţi din ospăţul credinţei: împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii.
Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţia cea de obşte.
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate că din mormânt, iertare a răsărit.
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea
Mântuitorului; şi a stins-o pe ea cel ce a fost ţinut de ea.
Prădat-a iadul, Cel ce s-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune fiindcă a
gustat din Trupul Lui.
Şi aceasta mai înainte înţelegând-o, Isaia a strigat: iadul s-a amărât
întâmpinându-te pe Tine jos: amărâtu-s-a că s-a stricat.
S-a amărât că a fost batjocorit; s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a
surpat, s-a amărât că a fost legat.
A prins un trup şi de Dumnezeu a fost lovit.
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A prins pământ şi s-a întâlnit cu cerul.
A primit ceea ce vedea şi a căzut prin ceea ce nu vedea.
Unde-ţi este moarte, boldul?
Unde-ţi este iadule, biruinţa?
Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit.
Sculatu-s-a Hristos şi au căzut diavolii.
Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii.
Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte.
Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-se din
morţi, începătura celor adormiţi S-a făcut.
Lui se cuvine slavă şi stăpânire în vecii vecilor. Amin!

BOBUL 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 hotărî 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
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!”
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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 Pământ 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!

IMN AL ÎNVIERII
de Valeriu Gafencu
Vă cheamă Domnul slavei la
lumină,
Vă cheamă mucenicii-n veşnicii,
Fortificaţi biserica creştină
Cu pietre vii zidite-n temelii.

Un clopot tainic miezul nopţii bate
Şi Iisus coboară pe pământ;
Din piepturile noastre-nsângerate
Răsună Imnul Învierii sfânt.
Veniţi creştini, luaţi lumină
Cu sufletul smerit, purificat;
Veniţi flămânzi, gustaţi din cină,
E nunta Fiului de Împărat.

Să crească-n inimile voastre
Un om născut din nou armonios,
Pe sufletele voastre să semplânte
Pecetea Domnului Iisus Hristos.
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LA PAŞTI
De George Coşbuc
Prin pomi e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu soare,
Şi salciile-n albă floare E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi din vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale
Îşi zic: Hristos a înviat!
Şi râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.
Şi-un vânt de-abia clătinitor
Şopteşte din văzduh cuvinte:
E glasul celor din morminte,
E zgomotul zburării lor!
Şi pomii frunţile-şi scoboară
Că Duhul Sfânt prin aer zboară.
E linişte. Şi din altar
Cântarea-n stihuri repetate
Departe până-n văi străbate -

Şi clopotele cântă rar:
Ah, Doamne! Să le-auzi din vale
Cum râd a drag şi plâng a jale!
Biserica, pe deal mai sus,
E plină astăzi de lumină,
Că-ntreaga lume este plină
De-acelaşi gând, din cer adus:
În fapta noastră ni e soartea
Şi viaţa este tot, nu moartea.
Pe deal se suie-ncetişor
Neveste tinere şi fete,
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete;
Şi-ncet, în urma tuturor,
Vezi şovăind câte-o bătrână
Cu micul ei nepot de mână.
Ah, iar în minte mi-ai venit
Tu, mama micilor copile!
Eu ştiu că şi-n aceste zile
Tu plângi pe-al tău copil dorit!
La zâmbet cerul azi ne cheamă Sunt Paştile! Nu plânge, mamă!
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DONEAZĂ 2 %
Iubiți credincioși,
La fel ca în anii trecuți, prevederile Codului Fiscal stabilesc posibilitatea ca
orice contribuabil să redirecționeze 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul
2017 către o entitate non profit.
Vă rugăm să direcționați către biserica noastră 2% din impozitul pe venitul
realizat în anul 2017.
Nu vă costa nimic! Impozitul a fost deja reținut de către Stat! Suma nu
reprezintă o sponsorizare sau o donație ci este în esență o parte a bugetului de
stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul
neguvernamental.
– Salariații trebuie să completeze cererea Formular 230.
– Cei care au cabinete particulare (avocați, medici, contabili, notari) trebuie
să completeze o altă cerere Formular 200.
– Cererile se pot găsi și la pangarul bisericii.
– Formularele trebuie depuse personal sau prin poștă la administrația
financiară de care aparțineți.
– Data limită pentru depunerea formularelor este luna mai 2018.
Dumnezeu să vă răsplătească jertfa!
Mulțumim persoanelor care au direcționat și în anii anteriori din impozitul lor
pe venit!
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CENTRUL SOCIAL-CULTURAL-CATEHETIC
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: cantină socială, capelă,
cabinet IT pentru tineri, centru de socializare pentru vârstnici, cabinete de
psihologie şi reflexoterapie, grupuri sanitare, etc.
Toate acestea le putem realiza cu sprijinul dumneavoastră!
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.
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PROGRAM LITURGIC
Duminică şi în sărbători:
orele 8:00-12:00 - Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 17:00-18:00 - Paraclisul Maicii Domnului
Luni:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Miercuri:
orele 8:00-9:30 - Sfânta Liturghie
orele 17:00-18:00 - Sfinţirea Aghiazmei mici şi rugăciuni pentru sănătate
Vineri:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă:
orele 8:00-9:30 - 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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