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Luni-Vineri: 
      ora 8:00 - Sfânta Liturghie
      ora 17:00 - Vecernia

Duminica și în sărbători: 
      ora 9:00 - Utrenia
      ora 10:00 - Sfânta Liturghie 
      ora 17:00 - Vecernia

Taina Sfântului Maslu: 
 Vinerea - ora 9:00

Sfințirea mică a apei: 
Prima miercuri a lunii - 9:00

Pomenirea morților: 
 Sâmbăta - ora 9:00.

Programul Slujbelor

Date de contact preo@i:

Spre sfârșitul lunii februarie, în data 
de 21, odată cu duminica numită a 

Vameșului și Fariseului (Luca 18, 9-14), este 
consemnat în calendarele ortodoxe începu-
tul Triodului, adică al unei perioade liturgice 
speciale a Bisericii, care include și interva-
lul Postului Mare și Săptămâna Patimilor, 
și care durează timp de 10 săptămâni, până 
în Sâmbăta Mare din ajunul Paștilor. Odată 
cu praznicul Învierii începe o altă perioa-
dă, numită a Penticostarului, care durează 
8 săptămâni, până la duminica Pogorârii 
Sfântului Duh sau a Cincizecimii.

Etimologic, cuvântul triod provine din 
grecescul triodion [τριώδιον], format din cu-
vintele tria [τρία], trei, și odi [ᾠδή], adică odă 
sau cântare. Așadar triod semnifi că cântare 
în trei ode / strofe. Practic, în viața liturgi-
că, Triodul are două sensuri. Primul sens 
este acela de perioadă prepascală, care ne 
pregătește și ne provoacă, prin textele litur-
gice și lecturile biblice, la pocăință, adică la 
o sinceră cercetare de sine și la un serios de-
mers al întregii noastre fi ințe de îndreptare, 
adică schimbare în bine a omului, întâlnire 
și viețuire cu și în Hristos cel răstignit și în-
viat. În al doilea rând, Triod se numește și 
cartea de cult care cuprinde cântările, citiri-
le și regulile tipiconale din această perioadă 
liturgică, a Triodului. Denumirea cărții pro-
vine de la numărul trei al odelor din canoa-
nele slujbei utreniei din această perioadă. 

Începutul Triodului
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Preot paroh: Cristian Baciu
Tel: 0743075672 
E-mail: csmbaciu@yahoo.com

Preot: Florin-Cătălin Ghiț
Tel: 0744299938 
E-mail: fl orincatalinghit@gmail.com

*

Primele trei săptămâni ale Triodului, 
dinainte de Postul Mare, reprezintă pregă-
tirea pentru intrarea în post, iar fi ecare du-
minică are o temă proprie: după Duminica 
Vameșului și Fariseului (prima duminică a 
Triodului, anul acesta în data de 21 februa-
rie), urmează Duminica Fiului Risipitor (Luca 
15, 11-32, în 28 februarie, a.c.), iar apoi Du-
minica Înfricoșătoarei Judecăți (numită și Du-
minica lăsatului sec de carne; Matei 25, 31-46, 
anul acesta în 7 martie), Duminica Izgonirii 
lui Adam din Rai (numită și Duminica iertă-
rii sau Duminica lăsatului sec de brânză; Matei 
6, 14-21, anul acesta în 14 martie).

În această perioadă premergătoare, Bi-
serica ne pregătește pentru postire, dar ne și 
introduce încet-încet în atmosfera Postului 
Mare. Săptămâna care urmează Duminicii 
Vameșului și Fariseului este una de dezlegare 
la toate felurile de mâncare (nici miercurea 
și vinerea nu se postește în această săptă-
mână). Săptămâna care urmează Duminicii 
Fiului Risipitor este una normală - adică se 
postește miercurea și vinerea. După Dumi-
nica Înfricoșatei Judecăți, nu se mai mănâncă 
carne, ci doar ouă și produse lactate. Cu Du-
minica Izgonirii lui Adam din Rai se încheie 
această perioadă pregătitoare, iar a doua zi, 
luni, începe Postul Mare. Vecernia din seara 
acestei Duminici cuprinde un ritual al iertă-
rii, iertare pe care creștinii și-o cer unii de la 
alții și și-o dau unii altora înainte de intrarea 
în Postul Mare, pentru ca Dumnezeu să pri-
mească jertfa și nevoințele postului. Această 
vecernie este prima slujbă a Postului Mare.

Prețul puterii

Sărmane om, ce slab ești și confuz!
Când Dumnezeu te-a ridicat mai sus
Și-n scaunul puterii El te-a uns,
Te-ncrezi deodată că ești mai 

presus.

Și uiți că ești un muritor de rând,
Că trupul tău e lut și e plăpând.
Uiți de-omenie și de datorie, 
Te crezi un om puternic pe vecie!

Acum, când pari de neînvins,
Duhul cel rău în treacăt te-a atins
Și ți-a șoptit că lumea toată
Este a ta, doar cu o mică plată: 

Un suflet nevăzut, o adiere
E o nimic toată, o părere,
Pe care tu îl dăruiești cu împrumut, 
Atâta doar, nimic mai mult!

Da, bucură-te, trup îndestulat,
În straie scumpe și mult lăudat,
Căci viața ta cea plină de huzur,
E în deșert, ca sacul fără fund.

Când ceasul judecății va veni, 
Avutul tot nu te va mântui.

    A.M.

*
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Mitropolitul  
Bartolomeu  Anania 

– poetul (II)

Eugen Bogdan

Prin slujbele, prin învățătura și 
sfaturile ei, Biserica este mereu 

odihnitoare, un loc de renaștere du-
hovnicească pentru suflet. Mitropo-
litul nostru Bartolomeu Anania știa 
prea bine aceasta, și astfel grăiește:

Hai, sufl ete, spre cer necunoscut!
N-auzi cum zarea veșnic ne îngână,
Și lumea râde-n hohot de nebună,
Cum sufl ă vântu-n oalele de lut?

(Poem pentru suflet)

Într-o poezie de mare frumu-
sete, „Confessio”, poetul exprimă 
importanța și esența Tainei sfintei 
Spovedanii:

Doamne, tinde-Ți patrafirul
peste fața mea de lut,
sufletu-mi neghiob și slut…
Să-ți vorbesc, ne-aud vecinii,
Iar osânda e păcat;
Eu stau pe-un colț plecat
Și să-mi scriu povara vinii,
Pe când Tu, la vremea cinii,
Să-mi șoptești că m-ai iertat.

Într-o poezie care face parte din 
ciclul „Anamneze” și se numește 
„Puterile Cuvântului”, ca un părin-
te bun, care lasă urmașilor cea mai 

Pandemia de coronavirus a afectat 
toate domeniile de activitate, in-

clusiv Biserica. Prin urmare, a fost ne-
voie ca instituția Bisericii să găsească 
soluții rapide pentru a răspunde ne-
voilor societății și ale credincioșilor. În 
perioada stării de urgență (16 martie 
2020 – 15 mai 2020), slujbele religioase 
s-au săvârșit fără credincioși, iar după 
aceea în afara bisericii, cu respectarea 
normelor impuse de autorități.

Pe fondul acestor probleme în 
anul 2020, la parohia noastră ne-am 
străduit să ne facem datoria și să 
aducem întărire și speranță în viața 
enoriașilor noștri. Am intensificat 
acțiunile caritabile prin proiectele 
sociale de la nivel parohial – Cantina 
socială și Casa de oaspeți.

Considerăm că o realizare deose-
bită este fi nalizarea construcției celei 
de-a doua părți a Centrului social-
educațional în care va funcționa un 
program after-school pentru copiii din 
familii nevoiașe și un muzeu parohial.

În plan social, prin programul 
intitulat „Dăruiește celor nevoiași” am 
organizat campanii de ajutorare cu 
ocazia Sfintelor Paști pentru persoa-
ne vârstnice, iar la începutul anului 
școlar și de Crăciun pentru sprijini-
rea copiilor din familii defavorizate.

În cadrul activității culturale, a 
apărut lunar foaia parohială Biserica 
din Deal, am inițiat proiectul „Cărți 
pentru fiecare”, prin care achiziționăm 

Activitatea parohiei lunar câteva cărți pentru biblioteca 
parohiei și am restaurat icoane din 
patrimoniul bisericii. Proiectul „Sâm-
băta poveștilor” susținut de scriitorul 
Florin Bican a avut loc sâmbătă, 22 fe-
bruarie 2020, iar joi, 27 februarie 2020 
a avut loc conferința culturală „Note 
dintr-un jurnal japonez”, susținută de 
prof. univ. dr. Rodica Frențiu.

În anul 2020 s-au oficiat 30 bote-
zuri, 9 cununii și 15 înmormântări.

Referitor la activitatea econo-
mică, în anul 2020 am restaurat ușa 
principală de la Biserică și ușa latera-
lă, precum și porțile, în vederea auto-
matizării lor. Ca obiectiv liturgic, am 
cumpărat o cruce de argint cu posta-
ment. S-a primit sponsorizare o stație 
modernă de amplificare.

În ce privește veniturile parohiei, 
din plata contribuției anuale de 80 lei / 
familie s-a adunat suma totală de 23.435 
lei. Aceasta a fost cheltuită pentru pla-
ta utilităților pe parcursul întregului an 
(gaz – 12. 283,12 lei, energie electrică – 
3.496 lei, apă – 3.154 lei) și pentru plata 
taxelor ofi ciale la protopopiat – 5.280 
lei. Total cheltuieli: 24.213,12 lei.

Menționăm că proiectele și lucră-
rile de construcții realizate, au fost 
susținute prin donații și sponsori-
zări. Darea de seamă generală a fost 
prezentată, în biserica parohială, du-
minică 31 ianuarie 2021.

Mulțumim tuturor credincioșilor 
noștri pentru implicarea în viața pa-
rohiei și vă dorim multă sănătate și 
împliniri duhovnicești.

          Preot paroh
Cristian Baciu

(continuare din numărul anterior)

de preț moștenire, autorul nostru, 
poetul înduhovnicit, ne descoperă 
aici finalitatea lucrării și procesului 
de îndumnezeire, precum și efecte-
le sale vizibile. Poezia poartă pacea, 
bucuria și mulțumirea și mesajul 
discret, dar sublim, al unui suflet 
îndumnezeit.

Sunt om ca voi, dar om încuvântat.
Miracolul e fapta mea cea bună.
De-acum nici o durere n-o să spună
Că mi-a cerut un leac și nu i-am dat.

Imaginea mitropolitului Barto-
lomeu Anania, numit și „Leul Ar-
dealului’ pentru tăria sa de caracter, 
este dublată de o foarte mare since-
ritate și o foarte caldă prezență uma-
nă, care a rămas marea lui moștenire 
lăsată nouă, tuturor.

File de Pateric

Un frate a întrebat pe Avva Sisoe, zicând: 
„Ce să fac, avva, că am căzut? I-a zis 

Bătrânul: „Ridică-te iarăși!”. A zis lui frate-
le: „M-am sculat și iarăși am căzut!”. Și i-a 
zis lui fratele: „Ridică-te iarăși și iarăși!”. A 
zis, deci, fratele: „Până când?”. A zis Bătrâ-
nul: „Până când te va găsi ceasul morții, fi e 
în bine, fi e în cădere. Căci în ceea ce va fi  afl at 
omul, în aceea și pleacă”. 

(Despre darul deosebirii 155, Pateri-
cul Mare, Editura Bizantină, 2015, p. 563)
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în anul 2020


